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 تنظيم العمل. 1
 
I. الفترة التي يغطيها التقرير 
 

السداباة  عشر في الددور  الااديدة الرابعتمت المصادقة على تقرير النشاط السنوي . 1

والثالثدديل لقمددة ر سدداو دوم و مومددات مندمددة الو ددد  اعفريقيددة المناقددد  بلو امددا  
 . AHG/229(XXXVII)  بقرارها رقم 2001 امبيا في جويلية 

 
و في قمة ر ساو الددوم وال مومدات المشدار هليأدا ،عدال   تدم انتيداع ،مديل عدام جديدد 

وثالثة ،عضداو فدي اللجندة اعفريقيدة ـ   لمندمة الو د  اعفريقية ـ السيد عمار  هيسي ـ
الدمتور  ،نجيال ميلو والسيد  ساليماتا ساوادوغو والسيد ياسر سيد ، مدد ال سدل ـ ممدا 

   تم هعاد  انتياع عضو وا د في اللجنة هو ـ السيد ممام ر اق بار 
 

  يغطي تقرير النشاط السنوي اليامس عشر دورتي اللجندة الاداديتيل الثالثديل والوا دد
ببدانجوم  غامبيدا وبديل  2001،متوبر  27و  13والثالثيل اللتيل عقدتا على التوالي بيل 

 ببريتوريا  جنوع هفريقيا. 2002ماي  16و  02
 

 ب ـ وضعية التصديق 
 

الددوم اععضداو فدي مندمدة الو دد  اعفريقيدة ،طرافدا فدي الميثداق  مملقد ،صب ت . 2

 اعفريقي ل قوق اعنسال والشاوع. 
 
 الدورات وجدول األعمال ت ـ

 
  دورتديل عداديتيل مندك المصدادقة علدى تقريدر ،عدال مما هو مدكمور   عقدت اللجنة. 3

 . 2001نشاطأا السنوي  الرابع عشر في جويلية 

 
 لأكا التقرير.  Iالملحق جدوم ،عمام مم مل الدورتيل موجود في 

 
 لتشكيلة والمشاركةث. ا
 

والمضوضددة جاينابددا جددوهم فددي الدددور  الااديددة انتيددع المضددوا ممددام ر اق بددار  . 4 

 الثالثيل  على التوالي  رئيسا ونائبا للرئيس.
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 شارك المضوضول اآلتية ،سماوهم في ،شغام الدور  الاادية الثالثيل.

 
 المضوا ممام ر اق بار        الرئيس

 المضوضة جاينابا جوهم          نائع الرئيس

 المضوا على بدوي الشيخ

 ضوا ،ندرو ر. شيموفيراالم

 المضوضة فيرا م. شيروا

 المضوا هيمانوام ف. و. دانموا

 المضوا ياسر سيد ، مد  ال سل

 المضوضة ،نجيال ميلو

 المضوا  ل. بارني بيتيانا

 المضوا  اتم بل سالم

 المضوضة سليماتا ساوادوغو

 
فدي مدا يلدي الدوارد  ،سدماوها  29) (شارك ممثلو الدوم اعطرف التساة والاشريل. 6

في ،شغام الدور  الاادية الثالثيل  وقدموا تصري ات: الج ائر  بنديل  بورميندا فاسدو  
  جمأوريدة هفريقيدا الوسدطى  مدوت ديضدوار  جمأوريدة  ماع فيربورندي  المامرول  

المونغو الديمقراطية  هريتيريا  هثيوبيا  مصر  الغابول  غامبيا  غينيا بيسداو  لبيبيريدا  
يتانيددا  المو مبيددا  ناميبيددا  نيجيريددا  روندددا  السددينغام  سدديراليول  جنددوع ليبيددا  مور

 .،وغنداهفريقيا  السودال  طوغو  تونس  
  

 شارك ،عضاو اللجنة اآلتية ،سماوهم في ،شغام الدور  الاادية الوا د  والثالثيل:. 7

 
 المضوا ممام ر اق بار    الرئيس

 سالمضوضة جاينابا جوهم      نائع الرئي
 المضوا على بدوي الشيخ

 المضوا ،ندرو ر. شيموفيرا

 لمضوضة فيرا م. شيروا ا

 المضوا هيمانوام ف. و. دانموا

 المضوا ياسر سيد ، مد  ال سل

 المضوضة ،نجيال ميلو

 المضوا  ل. بارني بيتيانا

 المضوا  اتم بل سالم

 المضوضة سليماتا ساوادوغو
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( الددوارد  ،سددماوها فددي مددا يلددي فددي 36الثالثددول  شددارك ممثلددو الدددوم اعطددرف السددتة و. 8

،شددغام الدددور  الااديددة الوا ددد   والثالثدديل  وقدددموا تصددري ات: الج ائر ،نغددو   بوتسددوانا  
مددوت  مونغددو   بندديل  بورندددي  بورمينددا فاسددو    المددامرول  جمأوريددة هفريقيددا الوسددطى 

يريا  هثيوبيا    الغابول غينيدا  ديضوار  جمأورية المونغو الديمقراطية  جيبوتي  مصر  هريت
مينيا  لوسوطو  ليبيا  موريتانيا  موريس  المو مبيا  النيجر  نيجيريا  رونددا  الجمأوريدة 
الاربيدددة الصددد راوية الديمقراطيدددة  السدددينغام   جندددوع هفريقيا السدددودال تان انيا  طوغدددو  

 تونس ،وغندا   امبيا  و  يمبابوي.
 

تيل الاداديتيل ممثلدول عدل الأيئدات الميتصدة للمدم المت دد  مما شارك في ،شغام الددور. 9

 وممثلول عل الم سسات الوطنية ل قوق اعنسال  والمندمات غير ال مومية.

 
 المصادقة على تقرير النشاط السنوي  ج.
 
درست اللجنة تقرير نشاطأا السنوي اليامس عشر وصادقت عليد  فدي الددور  الااديدة . 11

 الوا د  والثالثيل.

 

II  نشاطات اللجنةـ 
 
  دراسة التقارير الدورية للدول األطرافأ. 
 
مل الميثاق اعفريقي ل قوق اعنسال والشاوع  تلت م مم دولة  62طبقا ع مام الماد  . 11 

طرف في الميثاق بتقديم مم سنتيل  ابتداو مل تاريخ ديوم الميثاق  ي  التنضيك  تقريدرا عدل 
 ا   المتيك  قصد تضايم  قوق اعنسال المضمونة في الميثاق.اعجراوات التشرياية وغيره

 
 درست اللجنة في دورتأا الاادية الوا د  والثالثيل تقارير الدوم اععضاو التالية:  .12

 ـ التقرير اعولي للمامرول   مرمبا مل مم التقارير المتأير (          
 م التقارير المتأير (ـ التقرير اعولي للوسوطو   مرمبا مل م          
 ـ التقرير اعولي لموريتانيا   مرمبا مل مم التقارير المتأير (          
 ـ التقرير الدوري لطوغو     مرمبا مل مم التقارير المتأير (          
 
عبدرت اللجنددة عددل رضددائأا لل ددوار الددكي ،قامتد  مددع  الدددوم اععضدداو وشددجات هددك  . 13 

 جأود الرامية هلى الوفاو بالت اماتأا الوارد  في الميثاق. اعيير  على مواصلة ال
 
 
وضاية تقديم التقارير الدورية والتقارير اعولية مل قبم الدوم اعطراف موض ة فدي . 14 

 لأكا التقرير.  IIالملحق 
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توج  اللجنة نداو مل ا للدوم اعطراف المتدأير  لمدي تقددم تقاريرهدا فدي ،سدر  وقدت . 11 

 رها بإممانية جمع مم التقارير المتأير  في تقرير وا د.مممل وتكم
 

 نشاطات الترقيةب . 
 
 تقرير رئيس اللجنة ،(  
 

 يالم الضتر  الماتبر   قام رئيس اللجنة بالنشاطات التالية  بصضت  رئيس اللجنة : . 16

  
           ا  المشدارمة فدي اجتمدا  ممتدع اللجندة اعفريقيدة الدكي عقدد بمقرهدا ببدانجوم  غامبيد.  

 .2001جوال  27هلى  25مل 
في الندو  التلض ية التي ،قيمت عل باد لأيئة ت ميم  2001جويلية  25المشارمة يوم .  

 جائ    شمام ـ جنوع للمجلس اعوروبي الوا د والاشريل.
المشارمة في الدور  الثالثة واليمسيل للضوج الضرعي مل ،جم  مايدة  قدوق اعنسدال . 

 .2001،وت  17هلى  10بقصر اعمم  بجنيف مل  وترقيتأا 

المشارمة في الندو  الدولية لمناهضة الانصدرية والتمييد  الانصدري ومدر  اعجاندع . 
،وت هلدى  31والالتسامح المرتبط بأدا  التدي عقددت بددوربال  جندوع هفريقيدا  مدل 

 .2001سبتمبر  07

وق اعنسددال التددابع جنددوع ل قدد –المشددارمة فددي ا جتمددا  السددنوي لمرمدد  شددمام . 
 بل بول  البرتغام. 2001نوفمبر  26هلى  22اعوروبي  مل   للمجلس 

  في اجتما  آللية مندمة الو دد  اعفريقيدة لتسديير  2002جانضي  26المشارمة  في  .

 الن اعات في هفريقيا والوقاية منأا  بصضة مال د.
 نداوات عاجلة موجأة باسم اللجنة اعفريقية:. 
دولددة نيجيريددا  طالبددا مندد  التددديم  هثددر هصدددار  مددم باععدددام الصددادر ضددد لددرئيس ـدد 

 السيد  صافيا ياموبو  سيني  مل قبم م ممة الشرياة.

هلى رئيس دولدة هرثيريدا  طالبدا مند  مالومدات  دوم قضدية اعشدياش اع دد عشدر  ـ 
 يل مل دول ،ي اتصام مع اليارج.لالموقوفيل والماتق
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 نيأعضاء اللجنة اآلخرشاطات )ب(  

 
 قام ،عضاو اللجنة يالم الضتر  ما بيل الدورتيل بالنشاطات التالية. 17

   
 

 المفوضة جوهم:
 
 لمشارمة في ا جتما  الت ضيري الثاني للندو  الدولية لمناهضة الانصرية.. ا

المشددارمة فددي اجتمددا  المندمددة الدوليددة للملميددة الضمريددة  يددل جددرت مناقشددات  ددوم . 
 ريقة التي تممل المندمة مل تقديم مساعدتأا للجنة اعفريقية وعمانتأا.الط

الرابع  وم اعجراوات الدولية لترقية  قدوق المدر،  فدي هفريقيدا  جتما ا   المشارمة في. 
 و مايتأا 

 .31و  30 المشارمة في منتديات المندمات غير ال مومية التي عقدت قبم الدورتيل . 

الجاريدة    ندديم ا جتماعدات الراميدة هلدى مسداعد  مسدار المصدال ة هجراو اتصدا ت لت. 
 بموت ديضوار.

المشارمة في اجتما   وم موضدو :    دوار  دوم هنشداو هطدار مالئدم ل قدوق اعنسدال . 
 بجنيف  سوويسرا. 2001نوفمبر  7هلى  5في ا ت اد اعفريقي  الكي جرى مل 

ار  هلددى غامبيددا  يددل التقددت بددو راو :  يدد 2002يندداير  5هلددى  2001ديسددمبر 22مددل . 

وسلطات هدارية ناقشت ماأم موضو  قطادة اعرا التدي يصصدت للجندة هلدى جاندع 
 قضايا ،يرى تتالا ب قوق اعنسال.

مدارس  8هلدى  3المشارمة في المنتدى اعفريقي للتنمية الكي عقد بأديس ،بابا هثيوبيا مدل . 
2002 . 

ماندددة اللجندددة لمتابادددة توصددديات اللجندددة وقراراتأدددا اعبقددداو  علدددى ا تصدددام الددددائم مدددع ،. 
 ولوائ أا.

 
 ا.ف. و. دانكوا: رالبروفيسو
             
 .2001يوليو  6هلى  2مأمة ترقية هلى السيشم مل . 

ملمة افتتا ية  وم موضدو :   اآلليدات اعفريقيدة :تطلادات ونجاعدة   ،ثنداو النددو  اتدي . 
يقيدددا   مدددل قبدددم و ار  الشددد ول اليارجيدددة ندمدددت ت دددل عندددوال :   الادالدددة فدددي هفر

 .2001غشت   2يوليو هلى  30البريطانية والمومنولل مل 
غشدت  ضدور  بصدضة مال دد   ،شدغام اللجندة الضرعيدة لمندمدة اعمدم  09هلدى  03مل . 

 المت د   وم  قوق اعنسال بجنيف  سويسرا.
سدنة مدل  20   دوم   2001،متدوبر  6هلدى  5تقديم مدايلة في النددو  التدي ندمدت مدل . 

عمر الندام اعقليمدي اعفريقدي ل قدوق اعنسدال   مدل طدرف الماأدد البريطداني للقدانول 
الدولي  بمناسبة الكمرى الاشريل للمصادقة على الميثاق اعفريقي. وقد تناولت المدايلة 

 موضو    بنية الندام اعفريقي وتنديم   
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 ممة ا فتراضدية اعفريقيدة السداباة   غشت  ضور   بصضة قاا  لمسابقة الم 30في . 

 بماأد  قوق اعنسال لجاماة بريتوريا.
   2111،متوبر  12هلى   11. المشارمة  في منتدى المندات غير ال مومية المناقد مل 

تقديم م اضر  يالم ا ياو الكمرى الراباة لوفا  هربرت شيتيبو تناولت موضو  مانى . 
ماف ددة الضقددر فددي هفريقيددا بجاماددة  مبددابوي   هددراري   قددوق اعنسددال والديمقراطيددة لم

 .2001نوفمبر  2بتاريخ 

ندمت  الجماية مل ،جم الوقاية مل التادكيع    المشارمة في ملتقى  وم تاريف التاكيع. 
 .2001نوفمبر  11ـ  10بجنيف   سويسرا  في 

باع في هفريقيدا: المشارمة في الدور  اعولى لمنتدى لي بول المندم  وم : اعطضام والش. 
 بل بول  البرتغام. 2001نوفمبر  26هلى  24فاعلول في تنميتأم الكاتية  مل 

تقديم مدايلة يالم الملتقى المندم  وم التطلادات فدي مدا بديل اعقداليم بالنسدبة للمددافايل . 
. وقدد نددم هدكا الملتقدى مدل طدرف مدم مدل 2002  مدارس 24عدل  قدوق اعنسدال فدي 
ل قدددوق اعنسدددال للمدددم المت دددد  والمصدددل ة الدوليدددة ل قدددوق  ممتدددع المضدددوا السدددامي
 اعنسال  جنيف   سويسرا.

تقددديم مدايلددة تناولددت  التوصدديات  ددوم متاباددة الندددو  الدوليددة المناهضددة للانصددرية: . 
التطلاات اعفريقية  يالم اجتما  اليبراو الكي ندمت  المصل ة الدولية ل قوق اعنسال 

 .2002مارس   25بجنيف  سويسرا  في 

تقديم م اضر   وم  قوق المدر،  فدي هفريقيدا   بمناسدبة الددرس الميصدش عجدراوات . 
  قوق اعنسال الكي ندمت  المصل ة الدولية ل قوق اعنسال بجنيف  سويسرا.

 
 المفوض شيكوفيرا        

 
مدل   و هلى  جند ع هفريقيدا  2111جويلية    17هلى    11. مأمة ترقر  هعى ناميبيا مل  

 .2111سبتمبر   29هلى    21

وفددي النشدداطات الت ضدديرية للندددو   لندددو  الدوليددة لمناهضددة الانصددريةافددي  . المشددارمة 
 . 2111سبتمبر  8،وت هلى   21الدولية مل 

. المشارمة في الورشة استشدارية الت ضدير  للنددو  الموجأدة للم سسدات الوطنيدة ل قدوق 
 .2111،وت   28لى ه  26اعنسال في جوهانسبورغ  مل  

   دوم موضدو  دور وواجبدات  Article 19. المشدارمة فدي  دوار مدندم مدل طدرف   
وسائم اععالم بالنسبة للانصرية   يل قدمت يالل  مدايلة ت ت عندوال:   هدم ينبغدي 
لوسددائم اععددالم ،ل تلتدد م بمناهضددة الانصددرية  والمشددارمة بالتددالي فددي النضددام ضددد 

 الانصرية في المجتمع   
  المناقدد  بأداراري    مبدابوي فدي Media Lawyers. تقديم مدايلة في افتتاح ورشة  

 .2111نوفمبر 

. المشارمة في اجتما  فوج الامم  وم مشرو  تصريح مبادئ  رية التابير في هفريقيا  
 .2112فبراير   11هلى  11المناقد بماع تاول  جنوع هفريقيا  مل 
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الوقايددة مددل التاددكيع والماددامالت القاسددية فددي هفريقيددا  . المشددارمة فددي ورشددة الامددم  ددوم
بمداع تداول  وروبدل نيالندد  هفريقيدا الجنوبيدة  2112فبرايدر   14هلدى  12المناقد  مل  

 بالتااول مع اللجنة اعفريقية.   (APTوالمندمة مل طرف جماية الوقاية مل التاكيع  

 
 على بدوي الشيخالمفوض 

 
تقدى  دوم ال قدوق ا قتصدادية وا جتماعيدة والثقافيدة  بالتاداول . الت ضيرات النأائية للمل

مددع   انتررايددت  وماأددد القدداهر  لدراسددات  قددوق اعنسددال و ومرمدد  الامددم مددل ،جددم 
 ال قوق ا قتصادية.

 . م اضر   وم   ا ت اد اعفريقي و قوق اعنسال   بجاماة جنوع هفريقيا.
ة بديل اللجندة اعفريقيدة وا ت داد اعفريقدي  . ت ضير م اضر   وم   الاالقدات المسدتقبلي
 ،لقيت بمرم   قوق اعنسال لجاماة بريتوريا.

 
 المفوض بن سالم 

 
. ترمدد ت ،هددم نشدداطات   ددوم المشددارمة فددي الندددو  الدوليددة لمناهضددة التمييدد  الانصددري 

 ومتاباتأا.
الب يددرات . المشددارمة فددي ندددو  ندمتأددا  البلدددال الضرنمضونيددة  ددوم الوضدداية فددي منطقددة 

 المبرى.
   بتونس.2112. مدايلة  وم  ال قوق ا قتصادية وا جتماعية والثقافية  في جانضي 

. ب ل  وم  الاولمة وتأثيراتأا على ال قدوق ا قتصدادية وا جتماعيدة والثقافيدة ممدا هدي 
 مضمونة في الميثاق اعفريقي.

ندددو  دوربددال لمناهضددة . المشددارمة فددي الملتقددى  ددوم متاباددة وسددبم تطبيددا  تددأثيرات 
الانصددرية  المندمددة مددل طددرف المرمدد  شددمام جنددوع ومجموعددة مددل المندمددات غيددر  

 ال مومية الغربية.
. المشارمة مع نشطاو  قوق اعنسال في المضاوضات  وم البروتوموم اعضافي لمااهد  

 اعمم  المت د  لمناهضة التاكيع.
 ي التنمية.. المشارمة في اجتما  فوج  الامم  وم ال ا ف

 . المشارمة في دور  لجنة اعمم المت د  ل قوق اعنسال.
. اتصددا ت مددع جمايددة الوقايددة مددل التاددكيع بمناسددبة تنددديم الورشددة  ددوم  الوقايددة مددل 

 .2112التاكيع والماامالت القاسية بماع تاول وروبل هسالند  في فبراير 
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  المفوضة شيروا
 

تمددا  الت ضدديري للملتقددى اعفريقددي الثدداني  ددوم السددجول . مدايلددة  ددوم اللجنددة فددي ا ج
 .2111وهصالح الندام الاقابي في هفريقيا  المناقد بليلونغوي  ما وي  في ،وت 

. المشددارمة فددي الندددو  الدوليددة لمناهضددة الانصددرية والتمييدد  الانصددري ومددر  اعجانددع 
 .2111،وت  8ة هلى جويلي 31والالتسامح المرتبط بأا  بدوربال  جنوع هفريقيا مل 

. لقاو مع السلطات ال مومية لمالوي  والت ددل ماأدم لتدوعيتأم  دوم ضدرور  التصدديا 
 على البروتوموم المتضمل هنشاو الم ممة اعفريقية.

. هعداد مشرو  مدونة السلوك للمضوضيل طبقا للاأد  التي ملضتني بأا اللجندة  فدي دورتأدا 
 الاادية الثالثيل. 

 
 ا المفوض بيتيان

 
. متابادددة وضددداية  قدددوق اعنسدددال فدددي بوتسدددوانا والمو مبيدددا واللوسدددوطو وسدددوا يالند 

 و مبابوي والبقاو في اتصام مع المندمات غير ال مومية االمتواجد  في البالد.
. متددديم رئيسددي فددي اجتمددا  لمندمددات غبددر  موميددة علددى هددام  مدد تمر ر سدداو دوم  

  وفددي 2111جويليددة  9ا    امبيددا   فددي و مومددات مندمددة الو ددد  اعفريقيددة  بلو امدد
 .2111جويلية  18الندو   وم  قوق الالجئيل المناقد  بغوتنغ  جنوع هفريقيا  في 

. المشددارمة ممال ددد  مددع المضددوا شدديغوفيرا فددي المسددابقة اعفريقيددة لل مددم ا فتراضددي 
 بجاماة بريتوريا.

ية وتسدأيم مشدارمة ،عضدداو . مشدارمة فاالدة فدي تنددديم النددو  الدوليدة لمناهضدة الانصددر
 اللجنة في الندو .
  بمشددارمة باددا ،عضدداو اللجنددة  ددوم فددوج الامددم المملددف  DANIDA. مناقشددة مددع 

بالسمال اعصلييل ومع اعميل الادام المسداعد لمندمدة الو دد  اعفريقيدة  السدضير جنيدت  
  وم الاالقات بيل اللجنة اعفريقية ومندمة الو د  اعفريقية.

ة في اجتما  فوج الامم  وم  مشدرو  هعدالل المبدادئ المتالقدة ب ريدة التابيدر . المشارم
 . 2112فبراير  11هلى  11في هفريقيا  المناقد بماع تاول  جنوع هفريقيا  مل 

. المشارمة في الورشة  وم الوقاية مل التاكيع والماامالت القاسية في هفريقيا  المندمدة 
ريقيدا مدل  طدرف جمايدة الووقايدة مدل التاددكيع   بمداع تداول وروبدل هسدالند  جندوع هف

APT   2112فبراير  14هلى   12( بالتااول مع اللجنة اعفريقية  مل. 

. المشارمة في نشاطات فوج الامم   وم  قوق السمال اعصلييل وتندديم اجتمدا  الضدوج 
 المشار هلي   في بريتوريا مباشر  قبيم الدور  الاادية  الوا د  والثالثيل.

 المشارمة في الت ضير لاقد الدور  الاادية الوا د  والثالثيل. .
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 المفوضة ساالماتا ساوديغو  
 

. المشارمة   بأديس ،بابا  هثيوبيا  في ا جتما  اعوم لليبراو  دوم مشدرو  البروتومدوم 
   2111،متوبر  27هلى  13المتالا ب قوق المر،  في هفريقيا  مل 

 .2111مارس  23هلى  11جر  مل . مأمة ترقية هلى الني

 
 المفوض ياسر سيد أحمد الحسن

 
  2112،بريم  2مارس هلى  26. مأمة ترقية هلى ليبيا والسودال مل 

. المشارمة في اجتمدا  اليبدراو  دوم مشدرو  مااهدد  مندمدة الو دد  اعفريقيدة لمماف دة 
 بأديس  ،بابا  هثيوبيا  2111نوفمبر  29هلى   26الرشو   مل  

قددديم عددروا  ددوم سددير الندددام اعفريقددي لترقيددة  قددوق اعنسددال و مايتأددا فددي عددد  . ت
 اجتماعات للمستيدميل المدنييل  وممثلي المندمات غير ال مومية باليرطوم .

 
قام ،عضاو اللجنة بمأدام الترقيدة هلدى الددوم اعطدراف التاليدة: ليبيدا  ناميبيدا  النيجدر   .18

. يوجددد تو يددع الدددوم اعطددراف علددى ا فاسددو والسيشددم  بورمينددالسددودال جنددوع هفريقيددا 
 لأكا التقرير IVالملحق المضوضيل بالنسبة لنشاطات الترقية وال ماية في 

 
 الملتقيات والندوات)ت( 
 
عقددددت  النددددو  الدوليدددة لمناهضدددة الانصدددرية والتمييددد  الانصدددري ومدددر  اعجاندددع . 19 

. وشددارك فددي ،شددغام هددك  2001ر سددبتمب 07،وت هلددى  31والالتسددامح المددرتبط بأددا مددل 

،عضاو مل اللجنة اعفريقية وفي ميتلف ا جتماعات التي عقدت قبدم النددو   ةالندو  يمس
 الدولية.
 
. فددي الضتددر  المانيددة  ندددم المرمدد  اعفريقددي للديمقراطيددة ودراسددات  قددوق اعنسددال  21

المندمددات غيددر  بالتادداول مددع اللجنددة اعفريقيددة ومندمددات ،يددرى ل قددوق اعنسددال  منتدددى
ال مومية قبيدم اناقداد الددورتيل الاداديتيل الثالثديل والوا دد  والثالثديل  لت ضدير مشدارمة 

 المندمات غير  ال مومية للدفا  عل  قوق اعنسال في ،شغام اللجنة اعفريقية. 
 
الاامة لمندمدة الو دد  اعفريقيدة اجتماعدا لليبدراو قصدد دراسدة مشدرو   ليندم اعم. 21

 2001نددوفمبر  29هلددى  26مندمددة الو ددد  اعفريقيددة  ددوم مماف ددة الرشددو  مددل  مااهددد 

 .بأديس ،بابا  هثيوبيا. ومانت اللجنة ممثلة في هكا ا جتما 
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 مجموعات/ السكان األصليين
 
. عقد فوج الامدم لليبدراو  دوم السدمال اعصدلييلج المجموعدات اجتماعد  اعوم قبيدم 22

  2111،متدوبر  12ثالثيل للجنة اعفريقية ببدانجوم  غامبيدا بتداريخ اناقاد الدور  الاادية ال

وفي هكا ا جتما  صادق فوج الامم علدى برندامع عمدم شدامم للنشداطات التدي سدينج ها 
 يالم الضتر  التي تغطي عأدت .   

 
. و متاباة لأكا ا جتما   ،عدد ،عضداو فدوج الامدم وثيقدة هطدار مضأدومي لت ديدد  جدم  23

نوط ب . وقد نوقشت هدك  الوثيقدة فدي لقداو علدى شدمم طاولدة مسدتدير  عقدد قبيدم الامم الم
ببريتوريدا  جندوع  2112،بريدم  31الدور  الاادية الوا د  والثالثيل للجندة اعفريقيدة فدي 

 هفريقيا  شارك في  يبراو في ميدال السمال اعصلييل. ومانت اللجنة ممثلة في هكا اللقاو. 
 

 ثاق اإلفريقيحرية التعبير  والمي
 
. فددي  دورتأددا الااديددة الثالثدديل  وتباددا لمصددادقتأا علددى الالئ ددة  ددوم   ريددة التابيددر  24

نصبت اللجنة اعفريقية فوج عمم  وم  رية التابير يتضمل ،عضاو مل اللجنة اعفريقيدة 
    19ومل مودضيل مل ،مانة اللجنة اعفريقية ومل ممثليل عل   البرندامع القدانوني للمداد  

Law Programme of Article 19   هعدالل مشدرو   صدياغة وتتمثم مأمة فدوج الامدم فدي
مبادئ قصد تدعيم اآللية اعفريقية ل ماية ال ا في  التابير  واقتراح نلية مالئمة لمسداعد  

 اللجنة على دراسة ا ترام  رية التابير  وضمال متابات .
 
فبرايدر  11هلى  11د اجتماع  اعوم  مل . ومال  فوج الامم  وم  رية التابير قد عق21

 بماع تاول  جنوع  هفريقيا. وشارك في  ،عضاو مل اللجنة اعفريقية.   2112

 
 
 
  قررت اللجندة تندديم عددد مدل النددوات 2111ـ  1996طبقا لميطط موريس للضتر  . 26

مددل ،جددم والملتقيددات. ويددالم الضتددر  الماتبددر   اسددتطاعت اللجنددة   بالتنسدديا مددع الجمايددة 
 11الوقاية مل التاكيع  ،ل تندم بنجاح الملتقى  دوم الوقايدة مدل التادكيع فدي الضتدر  مدل 

 بماع تاول  جنوع هفريقيا. ومثم اللجنة عضوال في هكا الملتقى.  2002فبراير  14هلى 

 
 
 
 
  
 

بددالرغم مددل ،ل اللجنددة مانددت قددادر  علددى تنددديم باددا الملتقيددات والندددوات   فددإل . 27

  ت ام للتنديم   وياصة:مادمأا  
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 . مقارنة ندام ال ماية في الميثاق اعفريقي مع اعندمة اعقليمية اعيرى.         
. ال قوق ا قتصادية وا جتماعيدة والثقافيدة: ا تدرام الددوم اعطدراف لاللت امدات          

 الم دد  في الميثاق اعفريقي.
ل قدوق اعنسدال والشداوع وبصدضة ياصدة ال دا  . مدى مالومة الميثاق اعفريقدي         

في التنمية وال ا في الادي  فدي بيئدة نقيدة وصد ية  وال دا فدي السدلم واعمدل 
 وال ا في تقرير المصير.

 .  قوق اعطضام في هفريقيا          
 .  رية التنقم و ا اللجوو في هفريقيا         
 في الميثاق اعفريقي مقيد . البنود ال         
 . اللجنة اعفريقية والم سسات الوطنية لترقية  قوق اعنسال والشاوع و مايتأا         
 .  م الن اعات اعثنية على ضوو  قوق اعنسال         
 . مشملة الطرد الجماعي في هفريقيا         
 . ال م السلمي للن اعات ا جتماعية  واعثنية في ندر  قوق اعنسال         
 . اعشمام المااصر  للابودية في هفريقيا         
المشددارمة الشددابية وفددي التربيددة غيددر الشددملية: شددروط فددي . ال ددا فددي التربيددة و         

 ،ساسية للتنمية في هفريقيا
 .  قوق اعشياش الماوقول         
 .  قوق الالجئيل واعشياش المنقليل في هفريقيا         
 
اععضداو والمندمدات الدوليدة والمندمدات غيدر ال موميدة لتقدديم دعت اللجندة الددوم . 28

 دعمأا لتنديم الملتقيات والندوات المشار هليأا ،عال   وعينت مضوضيل لضمال التنسيا.
 
 

ال قددوق وينبغددي ،ل نشددير هلددى ،ل هندداك هجددراوات قددد اتيددكت لتنددديم الملتقددى  ددوم . 29
وم اعطراف  لت اماتأا الم دد  في الميثداق ا قتصادية وا جتماعية والثقافية وا ترام الد

 اعفريقي والملتقى  وم الالجئيل واعشياش المنقليل في هفريقيا.
 
 

 تقرير المقرر الخاص حول السجون وظروف االعتقال في إفريقيات ـ 
 
 
. يددالم الضتددر  الماتبددر   قامددت الدددمتور  فيددرا مالنغددا ووا شدديروا  المقددرر  الياصددة 31

ودددروف ا عتقددام فددي هفريقيددا  ب يددارات للسددجول و،مددامل ا عتقددام فددي  ددوم السددجول 
  2001  سدبتمبر 28هلدى  17وفدي ناميبيدا   مدل  2001جدوال  26هلدى  17مالوي   مدل 
. وفدي هطدار مأمتأدا  ولمدي تسدتطيع دراسدة  2002مدارس  23هلدى  11وفي ،وغنددا مدل 

غالسغو المملمة المت د   يوم ممارسات البلدال المتطور    ارت المقرر  مكلك سجنا في 
 .2002ريم ب، 09
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يقددديم ممتدددع المقدددرر  الياصدددة عالقدددات جيدددد  مدددع   بندددام ريضدددورم انترناسددديونام          . 31
 PRI وفي هطار عالقاتأا  التقت المقرر  الياصة  وم السجول ودروف ا عتقام في .)

اطأا المسددتقبلي   وكلددك مددل ،جددم برمجددة نشدد2002( فددي ،بريددم PRIهفريقيددا مسدد ولي  
فدي  ( المقدرر  الياصدةPRIممقرر  ياصة ومناقشة الميضية التي يممل ،ل يدعم بأدا الدـ   

 .القيام بمأامأا
 
 تقرير المقررة الخاصة حول حقوق المرأة في إفريقيا  ـ ث

   

انتيبددت اللجنددة  فددي دورتأددا الااديددة الثالثدديل  المضوضددة ،نجدديال ميلددو مقددرر  ياصددة . 32

 مر،  في هفريقيا. وم  قوق ال
 
المقرر  الياصة  وم  قوق المر،  فدي  علمتفي الدور  الاادية الوا د  والثالثيل  ،. 33

 هفريقيا اللجنة بأنأا قامت بادد مل النشاطات  منأا:

  المشدددارمة فدددي ا جتمدددا  اعوم لليبدددراو  دددوم مشدددرو  بروتومدددوم الميثددداق
 16هلى 12ناقد بأديس ،بابا  مل اعفريقي المتالا ب قوق المر،  في هفريقيا  الم

 .2001نوفمبر 

  المشددارمة فددي ا جتمددا  المددندم مددل طددرف المندمددة غيددر ال موميددة ال قددوق
  وفدي 2002مدارس  3فبرايدر هلدى  28والديمقراطية  فدي مدونت   منددا مدل 

نأاية ا جتما   و   بيال مشترك مع المقرريل الياصديل  دوم  قدوق المدر،  
 ي وفي ندام اعمم المت د .في الندام اعمريم

  بداية الت ضيرات لدراسدة  دوم موضدو    النسداو والضقدر فدي هفريقيدا الغربيدة
 وفي هفريقيا الوسطى و وم الانف المسلط على النساو.

  المبددادر  باجتماعددات مددع مندمددات غيددر  موميددة تأددتم بصددضة ياصددة بددال قوق
التادداول مددع هددك  عضدداو قصددد تجسدديد عاعنسددانية للمددر،  فددي ميتلددف الدددوم ،

 المندمات.

  توجي  نداو عاجم لرئيس دولة نايجيريا لتطلع من  التدديم هثدر ال مدم باععددام
 الصادر عل م ممة الشرياة ضد السيد  صضية ياموبو  سيني. 

 
 
 
 
 
 
 
ـ سيرورة  صياغة مشروع بروتوكوول الميثواق اإلفريقوي المتعلوق بحقووق المورأة فوي  ج

 إفريقيا.
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رر  الياصددة  ددوم  قددوق المددر،  فددي هفريقيددا فددي الدددور  الااديددة الوا ددد  قدددمت المقدد. 34

والثالثيل تقريرا  وم عملية صياغة مشرو  بروتوموم الميثاق اعفريقي المتالدا ب قدوق 
المر،  في هفريقيا والمصادقة علي . و،علنت بأل اجتما  اليبراو اعوم الميصش لدراسة 

. وقددد 2001نددوفمبر  16هلددى  12بددا  هثيوبيددا  مددل مشددرو  البروتومددوم قددد عقددد بددأديس ،با
 ( دولة عضو. 44شارمت في ا جتما    

 
 

ـ المصادقة على بروتوكول الميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان والشوعوب المتضومن إنشواء  ح
 المحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب.

 
 
د  والثالثيل على التأير الكي تشدأد  تأسضت اللجنة  في دورتيأا الااديتيل الثالثيل والوا . 31

عملية التصدديا علدى البروتومدوم المشدار هليد  ،عدال . و  ددت ،ل السدنغام وبورميندا فاسدو 
وغامبيا ومالي ومد يرا ،وغنددا هدي الددوم الو يدد  التدي قددمت ،دوات التصدديا. وينبغدي ،ل 

جأت اللجنة نداو مل دا ( ،دوات تصديا ،يرى لمي يديم البروتوموم  ي  التنضيك. و10تقدم  

للدوم اعطراف التي لم تصادق باد على البروتوموم لمي تضام كلك  و ثدت مندمدات الددفا  
 لتصديا على هك  اعدا  الأامة.على اعل  قوق اعنسال على تشجيع الدوم اعطراف 

 
 

 ـ المصادقة على اللوائح خ
 
( 3 ددد  والثالثدديل علددى ثددالل صددادقت اللجنددة فددي دورتيأددا الادداديتيل الثالثدديل والوا. 36

 لأكا التقرير.  IVالملحق لوائح. و قائمة ونصوش هك  اللوائح موجود  في 

 
 

 ـ العالقات مع المالحظين د
 
واصددلت اللجنددة تضميرهددا يددالم الدددورتيل الادداديتيل الثالثدديل والوا ددد  والثلثدديل  ددوم . 37

 يد ام فددي جدددوم ،عمددام تااونأدا مددع الم سسددات الوطنيدة ل قددوق اعنسددال. والموضددو   
 اللجنة.
 
 
 
وافقت اللجنة اعفريقية فدي دورتيأدا الاداديتيل الثالثديل والوا دد  والثالثديل علدى مدنح . 38

 صضة المنتسع للم سسات الوطنية ل قوق اعنسال التالية:

 
 . اللجنة الوطنية ل قوق اعنسال للماميرول    
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 . اللجنة الوطنية ل قوق اعنسال لطوغو    
 . اللجنة الوطنية ل قوق اعنسال لموريس    
 
( م سسدات 10سدع لاشدر  تصدضة المن   في المجمدو   من تقد  اللجنة اعفريقية تمول و

 وطنية ل قوق اعنسال.
 
جددت اللجنة نداوها هلى الدوم اعطدرف قصدد هنشداو هيئدات وطنيدة ل قدوق اعنسدال      .93

 و تدعيم الأيئات الموجود   اليا.
 

من ت اللجنة  في دورتيأدا الثالثديل و الوا دد  و الثالثديل  صدضة المال دد للمندمدات . 41

 غير ال مومية اآلتية:
 
   المتواجد  بلندل Minority Rights Groupمندمة   -
 الجماية البنينية للمر،  و ال يا   -

 ال رمة اعفوارية ل قوق اعنسال   موت ديضوار(  -

 عل  قوق اعنسال و ترقيتأا   النيجر( ال رمة النيجيرية مل ،جم الدفا   -

 يلية ا تصام و اععالم للجمايات النسوية   تشاد(  -

     فرنسا( Reporter sans Frontieresجماية   -

    نايجيريا( Women Aid Collectiveجماية    -

    ،وغاندا( Kituo Cha Katibaمندمة    -

 مرم   قوق اعنسال لمساعد  السجناو  مصر(  -

 ( ا   هولندAfrica Legal Aidجماية   -

 ات اد ال قوقييل السودانييل   السودال(  -

 لجنة  قوق اعنسال ببانغالدا   -

    نايجيريا(  HURILAWS  -المصل ة القانونية ل قوق اعنسال -

   مبابيوي(  WLSA  -المر،  و القانول في جنوع افريقيا -

ال و التنميية  جمأوريدة   ل قوق اعنس LOTUSمجموعة المندمات غير ال مومية    -
 مونغو الديمقراطية( 

    بنيل(  Developpement 2000جماية    -

    غانا(.Commonwealth Human Rights Initiative-CHRI, Afriqueمندمة    -

 
  يصددبح الادددد اعجمددالي للمندمددات غيددر ال موميدة التددي تتمتددع بصددضة المال ددد هلددى همدكاو 

 ( مندمة.275يمس و سبايل       مائتيل و2002مايو  16تاريخ 

 
 ـ  نشاطات الحماية ذ
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( مراسلة:  يل قدررت 18درست اللجنة يالم دورتأا الاادية الثالثيل  ثمانية عشر    .41
( و اتيددكت قددرارا مددل  يددل الموضددو  بالنسددبة 2الندددر فددي مراسددلتيل اثنتدديل جديدددتيل  

 ( مراسلة ،يرى.15(  و درست يمسة عشر  1لمراسلة وا د   

 
ـ جمأوريدة مونغدو  227/99اجتمات اللجنة في جلسة استثنائية لدراسة المراسدلة رقدم  .42

مدل ندامأدا  3و رواندا و ،وغندا  مل  يل الموضو . و طبقا للماد   يالديمقراطيةجبوروند

الدايلي  وافقت اللجنة اعفريقية على هيطار اعمديل الادام لمندمدة الو دد  اعفريقيدةجا ت اد 
 بيصوش هكا القرار ثم باد كلك ت دد تاريخ الدور  ا ستثنائية.  اعفريقي
 
علمت اللجندة  يدالم دورتأدا الااديدة الوا دد  و الثالثديل بأند  نددرا لدنقش التمويدم لدم . 43

يمل باعممال عقد الددور  ا سدتثنائية قبدم الددور  ال اليدة  لمدل اللجندة ،بقدت علدى مبدده عقدد 
  وكلك في انتدار تدوفر التمويدم  وفدي  الدة  227/99لمراسلة  الدور  ا ستثنائية لدراسة ا

عدم توفر   ستدرس هممانية تيصيش عددد مدل اعيدام فدي دورتأدا الااديدة الثانيدة والثالثديل 
 لمناقشة القضية.

 
( مراسدلة  قبلدت 24. درست  اللجنة في دورتأا الاادية الوا د  والثالثيل  ،رباة عشدر  44

( مراسالت جديدد  واتيدكت قدرار عددم القبدوم بالنسدبة لمراسدلتيل 8ني  مل بينأا  اللجنة ثما
م دم  ( مراسدلة13عشدر  مانت ثدالل (  مما 1وقام الشامول بس ع مراسلة وا د    (. 2 

 .لدراستأا بميضية مامقة الثالثيلو الثانية هلى الدور  الاادية مناقشة قبم ،ل ت جم
 لأكا التقرير.  Vفي الملحق   القرارات المتالقة بأك  المراسالت موجود 

 
 
 
 . المسائل اإلدارية و الماليةر
 

 أ( المسائل اإلدارية
 
. قدم ،ميل اللجنة اعفريقية في الدورتيل الااديتيل الثالثيل و الوا دد  و الثالثديل  تقريدر  41

  وم الوضاية اعدارية و المالية للجنة.
 
 
 
 
 
عداريدة للجندة اعفريقيدة و عدل وضدع مدودضي . قدم ،ميل اللجندة تقريدر  عدل الوضداية ا46

،مانتأا. وناق  ،عضاو اللجنة هك  القضية باما  وقد   دت اللجنة ،ل مسدتويات الرواتدع  
ومد  عقود المدودضيل مدل نضدس المسدتوى غيدر متوا ندة   و شدك ،ل كلدك يد ثر علدى عمدم 

ر متمضدائ للمدودضيل فدي اللجنة اعفريقية مما ،ل يطور  هكا اعمر تضاقمت نتيجدة تو يدع غيد
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الدائر  القانونية عمانة اللجنة  وقد طلدع ،عضداو اللجندة مدل اعماندة الاامدة لمندمدة الو دد  
مدل  توديف عددد ،مبدر مدل  الميتصديلبالنسبة لاعفريقية ،ل تندر في هكا المشمم وياصة 

 في ،مانة اللجنة . في القانول  كوي اليبر 
 
الامدم الدكي ،نج تد  رغدم الددروف الصدابة اعماندة علدى ة ،عضاو اللجنة اعفريقيد هنأ. 47

 التي تواجأأا.
  

 ب( المسائل المالية
       

 ميزانية منظمة الوحدة اإلفريقية. 1

 
مل الميثاق اعفريقي ل قوق اعنسال و الشاوع  تت مدم اعماندة الاامدة  41. طبقا للماد  48

عفريقيدة بمدا فدي كلدك  تدوفير المسدتيدميل و لمندمة الو د  اعفريقية تماليف تسيير اللجندة ا
 التدددريجيالمددوارد و اليدددمات. وفددي هددكا المجددام  عبددرت اللجنددة عددل ارتيا أددا للت سددل  

 لدروف الامم.
 
 

 التمويل خارج الميزانية. 2
 
. سايا  ستممام الموارد الممنو ة مل قبم مندمة الو د  اعفريقية التي تدم غير مافية 49

الب ل عل المساعد  المالية و المادية  وتتلقى  اليدا هدك  المسداعد      مدل    واصلت اللجنة
 الشرماو المكموريل في ما يلي:

 
  DCHRالمركز الدانمركي لحقوق اإلنسان " أ(        
 

.   ت ام ،مانة اللجنة تتلقى تمدويال يدارج المي انيدة مدل قبدم المرمد  الددانمرمي ل قدوق 50

  وم اعدار .اعنسال لتمويم منصع مس
 

  اتصا ت  مدع ميتلدف ة. واصم المرم  الدانمرمي ل قوق اعنسال  با تصام مع اعمان51

المتاامليل قصد تابئة موارد هضافية لصالح اللجنة وهو ينسا عملية تابئدة ميتلدف المدوارد 
 لتطبيا اليطة ا ستراتيجية.

 
اعنسدال قدد انددمع مدع المندمدة . مل المأم ،ل نشير هلدى ،ل المرمد  الددانمارمي ل قدوق 52

يندداير  17الدانمارميددة ل قددوق اعنسددال و،ل هددكا ا ندددماج سدديديم  يدد  التنضيددك ابتددداو مددل 
 DCHRوقد عبرت اللجنة عل ،ملأا في ،ل يتواصم التااول مع  .2003

 
   SIDA  الوكالة السويدية من أجل الدعم الدوليب(      
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ت الترقية و ال ماية التي تقوم بأا اللجندة. وتيصدش . تواصم هك  الومالة تمويم نشاطا13

 هعانتأا لتمويم نشاطات اللجنة و لدعم قدرات مستيدمي ،مانتأا.
 
 

 ةت( الحكومة الهولندي
 
.   ت ام و ار  الش ول اليارجية الأولندية تدعم مرمد  التوثيدا و فدر  الصد افة    و 14

دو را ،مريميددا لتمويددم منصددبي  213.600اععددالم.  و قددد يصصددت ،ييددرا هعانددة بمبلددغ 
ميتصدديل فددي القددانول واللددكيل مانددا ممددوليل مددل قبددم المجتمددع اعفريقددي للقددانول الدددولي 

 والمقارل. 
 

 
 ث( المركز الدولي لحقوق الشخص و التنمية الديمقراطية

 
 . منح المرم  الدولي ل قوق الشيش و التنمية الديمقراطية المتواجد بمندا  هعانة قدرها 11

15.000 $CAN  يمسددة عشددر ،لددف دو ر مندددي( لتمويددم نشدداط المقددرر  الياصددة  ددوم  
  قوق المر  في هفريقيا.

 
 

 ج( الشركاء اآلخرون
 
. تستمر اللجنة في ا ستضاد  مل المساعد  المتادد  اعشمام التدي يقددمأا شدرماو نيدرول 16

بمأدام ترقيدة و مايدة  قدوق ،فارقة و غير ،فارقدة  و هدكا مدا يسدمح لأدا بالقيدام بصدضة جيدد  
 اعنسال و الشاوع. و هي تقترح تا ي ا ،مثر لأكا التااول و المساعد .

 
 

 
 
 
 
 
 

 ح( التقييم و تدقيق الحسابات
 
. اسددتقبلت اللجنددة يددالم الضتددر  المانيددة  يبددراو و مدددققيل مددالييل قدددموا مددل ميتلددف 17

 تدقيقأا  نكمر على اليصوش:المندمات الشريمة لتقييم باا نشاطات اللجنة و القيام ب
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ـ قيام مستشار مل ممتع المضوضية السامية للمم المت دد  ل قدوق اعنسدال ب يدار  هلدى مقدر 
بغرا تقييم المشاريع الممولة سدابقا  2002مارس  3فبراير و  23اللجنة في الضتر  ما بيل 

ينتدر ،ل يقدوم  .  و1999مل طرف المضوضية ععاد  بال اتضاق التااول الموقع في ،بريم 
  لتددقيا   سدابات  2002مودف مدل نضدس الممتدع ب يدار  للماندة  فدي بدايدة شدأر يونيدو 

 المضوضية.

 
ـدد عينددت ال مومددة السددويدية مدددققيل لل سددابات تددابايل لممتددع التدددقيا  ايرنسددت ،نددد يونددغ  
الموجدددود بسدددتومأولم و م اسدددع عمدددومي ماتمدددد هدددو السددديد   مدددارم غسدددتاف غدددوتبرغ  

  و مارفددة مددا هكا اسددتاملت اعمددوام الميصصددة للجنددة علددى SIDA سددابات الددـ  لمراجاددة
  .SIDA   الن و المتضا علي  و مدى مطابقة هجراوات الم اسبة و المراقبة مع شروط  

 
 ـ تم توديف ممتع التدقيا اليارجي:

 KPMG Chartered Accountants and Business Consultants لمراجاة مافة  سدابات  
 ان يل طبقا لالتضاقات الموقاة ماأم.الم

 
. عبرت اللجنة اعفريقية عل امتنانأا الاميا لمافة المان يل و الشرماو اآليريل الكيل 18

 المانية. الضتر ممل دعمأم المالي و المادي وغيرهما اللجنة مل تأدية مأامأا يالم 
 
 
 
 

 مصادقة قمة رؤساء الدول و الحكومات على التقرير
 
التقريدر بادد  هكا قت قمة ر ساو الدوم و ال مومات لمندمة الو د  اعفريقية على. صاد19

دراست   و جاوت هك  المصادقة في قرارها الكي عبدرت فيد  عدل ارتيا أدا للتقريدر       و 
 ،عطت موافقتأا لنشر .
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 مـدخل:
 

رات الاالقددة التددي ينبغددي ،ل تبددل فيأددا اللجنددة تتضددمل هددك  الوثيقددة مليددش وقددائاي لمددم القددرا
يالم الدور  الااديدة الوا دد  والثالثديل. وتتضدمل مليصدات الوقدائع فقدط  ممدا عرضدت مدل 

 قبم ،ص ابأا و،جوبة الدوم اعطراف المانية عند ا قتضاو.
 

المتالقدة بالمراسدالت المطرو دة ،مدام  ملخصوات ومشواريع القوراراتمما تتضمل هك  الوثيقة 
اللجنة والتي ستندر اللجنة فيأا مل  يل  الموضو  يالم الدور  الااديدة الوا دد  والثالثديل. 
وقددد ،عددد اعمانددة مشدداريع قددرارات سددواو بالنسددبة لأيطددار والقبددوم ،و مددل  يددل موضددو  

 المراسالت التي تم التصريح بقبولأا للمصادقة الم تملة عليأا مل قبم اللجنة.
 

سداعد  اللجندة فدي النددر فدي المراسدالت الماروضدة علدى اللجندة. هك  المليصات موجأدة لم
وباعضافة لمقرر مم مراسلة  فإل مدم ،عضداو اللجندة يسدتلمول نسدية مدل هدك  الوثيقدة  قبدم 
بداية الدور    تى يتممنوا مل دراسدتأا وا سدتئناس بمدم الاناصدر التدي تتضدمنأا قبدم النددر 

 في المراسالت.
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ة الضأم: هك تقدم عرا  ام عل اعجراوات والمر لة التي توجد بسطت الوثيقة وصارت سأل
عليأا مدم مراسدلة. وتتضدمل مالومدات عدل مدم المراسدالت المتبادلدة بديل اعماندة ومدم دولدة 
طرف مانية مل جأة  وتلك المتبادلة مع المدعيل مدل جأدة ،يدرى. وفدي بادا المراسدالت  

 تسأم المرافاات عمم اللجنة.
 

 يع المراسالت على ميتلف المقرريل  فقد اعتمددت اعماندة علدى المقداييس وفي ما يتالا بتو
 التالية:

  :بقدـدر مدا هدو مممدل  ياتندي نضدس المضوضديل بدنضس المراسدالت االستمرارية
 في مم الدورات التي تطرح للندر فيأا.

  :التي قدمت بأا المراسلةاللغـة 

  :ط بمراسلة ما.مرتب ماارف ياصة في مجام عندما تمول لمضواالخبـرة 

 عبء األعمال . تساوي 

 
في الدور  التاساة عشر   قدم اقتراح يقضي   مقاعد  عامدة  بدأل م دافد مدا يممدل ،ل يمدول 
مقررا عية مراسلة. لكلك  فالى مم مضوا ،ل يطلع فرديا اللجنة عندما يجد ،ي  رج مدا فدي 

يشدترط مند  ،ي تبريدر.  ،ل يمول مقررا  لمراسلة ماينة.وسديمول قدرار  م ترمدا مدل دول ،ل
مما اتضا على ،ن  عندما تبادر اللجنة باملية فا الن ا  بالتراضي بديل الدولدة والمددعي ل(  
يممل ،ل يمول مل المضيد ومل الضروري ،ل يتمضم المضوا المنتمي لكلك البلدد ،و المقديم فيد  

مدل ،ل يلادع دور بتلك المراسلة بصضت  مقررا.وفي مثم هك  ال الدة  فدإل المضدوا الماندي يم
 الوسيط بيل اللجنة والدولة المدعى عليأا.

 
لم تارا المراسالت تبادا عهميتأدا  بدم تبادا للترتيدع اعجرائدي ممدا هدي ماروضدة ،ي مدل 

  يل الموضو  والقبوم ومليصات لأيطار.
 

وبالنسددبة للمراسددالت المتشددابأة   ،ي تلددك المتالقددة بددنضس اع دددات ،و تلددك التددي تسددرد نضددس 
قددائع(  لمنأددا ماروضددة مددل قبددم مدددعيل ميتلضدديل ضددد نضددس البلددد  يممددل للجنددة ،ل تقددرر الو

 ضمأما  وتتصرف اعمانة تباا لكلك.
 

  العمل الوالزميشار هلى الامم الال م بالنسبة لمم مراسلة في نأاية مم مليش ت ت عنوال : 
ل ا عتبددار   يممددل للمدديل ،ل يقتددرح من ددى قددرار م تمددم  نيددكا بادديتوصوويةوت ددت عنددوال 

 المالومات المتوفر  عل مم مراسلة.
 

وبالنسووبة للمراسووالت التووي ينتظوور أن يتخووذ فيهووا قوورار موون حيووث الموضوووع  هنووا  مشوواريع 
 قرارات متوفرة في نهاية كل ملخص تحت عنوان: من حيث الموضوع.
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 قرارات  من  حيث  الموضوع
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ـ جمهورية الكونغو الديمقراطية/ بورندي, روندا وأوغندا. 277/99
 

 المقررون:
 

 المضوا بل سالم    25الدور  
 المضوا بل سالم    26الدور  

 المضوا هس ا نغيما              
 المضوا ه. ف. و. دانموا              
 المضوا بل سالم    27الدور  

 س ا نغيماالمضوا ه              
 المضوا ه. ف. و. دانموا              
 المضوا بل سالم    28الدور  

 المضوا هس ا نغيما              
 المضوا ه. ف. و. دانموا              
 المضوا بل سالم    30الدور  

 المضوا ر اق بار               
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 المضوا ه. ف. و. دانموا              

 
( وما يليأا مل الندام الدايلي للجنة اعفريقية 1 11و 11و 48و47: الماد  ،(. شروط القبوم

 ل قوق اعنسال والشاوع.
 

 ع(. طريقة التقصي:
 

 . طلع سريع مقدم مل طرف الدولة المدعية                   
 . طلع اتياك هجراوات م قتة                   
 ئة عصدار قرار في القضية. طلع استدعاو دور  طار                   

 

  
  تسددلمت ،مانددة اللجنددة اعفريقيددة ل قددوق اعنسددال والشدداوع مددل 1999مددارس  8فددي  .1

سدددااد  السددديد ليوندددار شدددي ،وميتنددددو و يدددر ال قدددوق اعنسدددانية لجمأوريدددة المونغدددو 
الديمقراطيددددة   والتددددي تسددددمى فددددي مددددا يلددددي  المونغددددو الديمقراطيددددة  ( ل برسددددالة 

  مراسددلة 1999فبرايددر  24م ريددة فددي  CABMIN/MDH/MM/201/MZ/99رقددم:

مقدمددة باسددم ال مومددة المونغوليددة تطبيددا ع مددام المدداد  مددل الميثدداق اعفريقددي ل قددوق 
اعنسددال والشدداوع   ضددد  مومددات بورندددي وروندددا و،وغندددا   والتددي تسددمى فددي مددا 

 يلي:    بورندي     روندا  و  ،وغندا   .على التوالي(.
 
 
 
الديمقراطيددة هددك  الشددموى بتأمددة   ا نتأامددات اليطيددر  والجماعيددة ل قددوق . قدددم المونغددو 2

،وت  2اعنسال والشاوع في المقاطاات المونغولية التدي مسدأا ا عتدداو  مددعيا ،ند  مندك 
  والمونغددو الديمقراطيددة م ددم اعتددداو القددوات المسددل ة النداميددة لروندددا و،وغندددا  1998

ة المدعية بأنأا ض ية  نتأاك المبدادئ اعساسدية التدي والبورندي منك قليم  وتقدر ال موم
ت مددم الاالقددات بدديل الدددوم طبقددا لميثدداق اعمددم المت ددد  و لميثدداق مندمددة الو ددد  اعفريقيددة   

 مل قبم الدوم المتأمة.
 

 ملخص الشكوى
 
لمراسلة مقدمة ضد  مومدات بورنددي رونددا و،وغنددا. وهدي ماروضدة علدى ،سداس ،نأدا  .3

ت يطير  وجماعية ل قوق اعنسال والشاوع اقترفتأا القوات المسل ة لأدك  تتالا بانتأاما
  1998،وت  2البلدددال الثالثددة فددي المقاطاددات المونغوليددة التددي مسددتأا  رمددة التمردمنددك 

وتتشيت الدولة المدعية بمول  مومتي ،وغندا وروندا قد اعترفتا بوجدود قواتأدا الاسدمرية 
ية للمونغو ت ت غطاو مدا تسدمي    كريادة اليددا   و   على التوالي في المقاطاات الشرق

ضمال مصال أا  . وتصر المراسلة مل جأة ،يرى بأل لدى ال مومة المونغولية  ،دلدة   
 مافية ودامغة على تورط بورندي  .
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وفي مدا يتالدا با نتأامدات اليطيدر  والجماعيدة ل قدوق اعنسدال والشداوع  وللقدانول  .4

ل مومة المدعية   سواو في شدمواها التمأيديدة ،و فدي مدكمراتأا الدولي اعنساني  فإل ا
 التوضي ية تبني تدلمأا على ا نتأامات التالية: 

 
  تقتيل وتهجير السكان.  4-1

 
  قتددم ثمانيددة 1998،وت  3ياددرا المونغددو الددديمقراطي بأندد : فددي يددوم ا ثندديل            

لقدوات المسدل ة المونغولبدة ( ضابطا وما يقارع مائدة جندديا مدل ا38وثالثول  

الكيل ،ن   منأم السالح مسيقا  في مطار موفومدو  بومدافو الواقدع فدي مقاطادة 
( 11  دفنددت ،مثددر مددل  يمسددول  1998،وت  4المونغددو لجنددوع ميضددو  وفددي 

جثددة فددي بومددافو  منأددا  ددوالي عشددرول قددرع م طددة بندد يل سددوق نيامدداويرا  
قيددة  و،غلبأددا لمدددنييل ( فددي ميدديم مقابددم مسددجد هباندددا. وقددد وجدددت الجثددل البا
 عسمري يسمى   مييم سايو   لبومافو.

  
،وت  24ويارا المونغو الديمقراطي  باعضافة هلى كلك  بأن  فدي يدوم اعثنديل           

( شيصدا بماسديما فدي 816  قتم ،مثر مل ثمدال مائدة وسدت ويمسدول  1998

ى طوم الطريدا الممتدد م افدة لويندي وموانغا. ومانت الجثت التي وجدت عل
( ميلددومتر مددل ميلونغوتددوي هلددى ماسدديال   فددي مقاطاددة جنددوع 61علددى سددتيل  

 ميضو ( ،ساسا جثت ،طضام ونساو. 
 
 
 

وي تمم ،ل تمول النساو قد اغتصبل قبدم اعجأدا  علديأل مدل طدرف جالديأدل 
سدبتمبر  2الكيل بقروا بطونأل مل الضرج  تى البطل وقطاوهل باليناجر. فدي 

تمددول القددوات الرونديددة اعوغنديددة اآلتيددة مددل منطقددة ميروتددو قددد قتلددت   1998
( شيصا  في م اولتيأا لقطع الطريا لقوات الجي  النددامي 13ثالثة عشر   

  يمدول ثمانيدة و،ربادول 1998،متدوبر 6المونغولي المتموقع في ماميتوغا. في 
 ( مدنيا  قد قتلوا في نا ية لوباريما.48 

ية  فقد ،فادت مالومات ،يرى نتيدة مدل مديندة ،وفيدرا علدى و سع الدولة الشام
ضددضة ب يددر  تانغانيمددا بتقتيددم للسددمال اعصددلييل مددل بيددنأم مضمددريل و،شددياش 

( جثدة فدي 326نشيطيل نيريل. ويمدول قدد وجدد ثالثدة مائدة وسدت وعشدرول  

ميددا  نأددر روشدديما  غيددر بايددد عددل لددوبيري ي. ويبدددو ،ل يمسددة مائددة وسددبع 
جثدة قدد امتشددضت مدفوندة فدي  ضددر  جماعيدة ببدويجيرا  ومائددة  (147و،رباديل  

( جثددة ،يددرى وجدددت فددي مدددفل عدددام واقددع فددي نا يددة 138وثمانيددة وثالثددول  
  يمدددول سدددتة مائدددة 1999جدددانضي  1هلدددى  1998ديسدددمبر  31لوفددونجي . مدددل 

 واثنتي عشر  شيصا قد قتلوا بماموبو  في مقاطاة جنوع ميضو. 
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الديمقراطيددة مددكلك بأندد  منددك بدايددة ال ددرع فددي هددك   وت مددد جمأوريددة المونغددو
 -المقاطادددات الشدددرقية  هجدددر السدددمال المددددنيول مدددل قبدددم القدددوات الرونديدددة
اعوغنديددة هلددى مددا تسددميأا بددـ   الماددتقالت  الموجددود  فددي روندددا .  وتصددرح 
الدولددة المدعيددة مددل جأددة ،يددرى  بددأل سددمال نيددرول قددد قتلددوا بمددم بسدداطة 

ارق  ياصددة فددي باجيسدديرا(. ويمددول الأدددف مددل هددك  و، رقددت جثددتأم فددي م دد
الامليات هو هفناو السمال اعصلييل مل هك  المناطا وبالتدالي هنشداو مدا تصدض  

 بالدولة المدعية بـ   توتسي  ند  .
 
  ا تدم الجدي  الرونددي اعوغنددي المتواجدد علدى التدراع 1998،وت  17في 

ربدداو الواقددع فددي مقاطاددة مونغددو المونغددولي لاددد  ،سددابيع سددد هنغددا عنتدداج المأ
السلضى  والكي هو منشدأ  مدنيدة م ضدة. و يمدول وجدود هدك  الجيدو  قدد ،دى 
هلى اضطراع  يدا  الاديدد مدل ن ف اعشدياش  والنسديع ا قتصدادي لمونغدو 

 الديمقراطي.
مما يمول هكا الوضع قد ،دى هلى موت الاديدد مدل المرضدى واعطضدام  دديثي 

ت  بسددبع الشددلم الددكي ،صدداع غددرف الامليددات  وعدددم الددو د  فددي المستشددضيا
 تغكية ال اضنات و،جأ   التنضس اعيرى بالمأرباو. 

 
 
 
 
 
 
 
    
 . هت  أعراض النساء والفتيات المنظم.4-2
 

اعوغنديدة عملدت  -يارا المونغو الديمقراطي بدأل القدوات المسدل ة الرونديدة
اععدراا. وهمدكا يمدول على نشر اعمراا المتنقلة جنسيا وعلى ،فاام هتدك 

 والي ،لضي جندي ،وغندي مصاع فقد المناعة الممتسبة ،و ي مدم فيدروس هدكا 
المددرا قددد ،رسددلوا للجبأددة فددي المقاطاددة الشددرقية للمونغددو للقيددام بمأمددة هتددك 
،عراا الضتيات والنساو قصدد نشدر وبداو مدرا فقددال المناعدة الممتسدبة بديل 

أم نأائيدددا. ويشدددير يال دددد المونغدددو السدددمال الم ليددديل وبالتدددالي القضددداو علدددي
مدل  %71الديمقراطي  غلى مال ددة ،ل الجدي  اعوغنددي يمدول مشدمال مدل 

المصدددابيل بمدددرا فقددددال المنادددة الممتسدددبة. وياددددد المتددداع اعبددديا المرفدددا 
بالمراسلة  ا ت هتك الارا الاديد  للضتيدات والنسداو المونغوليدات  المقترفدة 

ديدة اعوغنديدة   وياصدة فدي مقاطادة جندوع مل طرف القدوات المسدل ة الرون
،متدوبر  1ميضو. وقد ورد مكلك في هكا  المتاع اعبيا  بأن    في يوم ا ثنيل 

  في  ي لومونبا  يلية بوبو ا  بلدية بداجيرال وبتاليمدات ، دد الضدباط 1998
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الشددباع الروندددييل الملقددع بددـ   تارميندداتور    الددكي مددال ننددكاك قائدددا لماسددمر 
  انتأمت ،عراا الاديدد مدل الضتيدات اعنغوليدات مدل طدرف جندود كلدك باجيرا

الماسمر. وتمول  ا ت هتك ،عراا  ،يدرى مشدابأة قدد تمدت اعشدار  هليأدا 
 في موانغا  ولونغا  شبوندا وهيدجوي.

 
 . نهب موارد الكونغو الديمقراطي9 -4
 

مدندم للمدوارد يتأم المونغو الديمقراطي مكلك روندا و،وغندا بممارسة النأدع ال
الموجددود  فددي بدداطل ،را المندداطا الواقاددة ت ددت رقابددة جيشددأما : مددل كهددع 
وماس والمولترال والولضراميت   ومكلك  فأل ممتلمات السدمال المددنييل تمدول 
قدد ،يددكت هلددى بورندددي  وروندددا و،وغنددا  مددم ،دى هلددى ه دددال ،ضددرار مبيددر  

 ويسار  في الربح لالقتصاد المونغولي.
شأرا فقط  نأع مدا قيمتد   24النسبة للمقاطاة الشرقية و دها ولضتر  وهمكا  فب
 ،رباول مليول  دو را ،مريميا ( مل الماس مل طرف الجي   $41111111

. و مانت اليسدار  فدي الدربح فدي مقاطادة ماتنغدا  و  ويميف كلك على ،ن  اعتدا
يسددرت   مليددار وتسددامائة مليددول دو ر ،مريمددي( بينمددا  1091101110111 $

 فددي نضددس الضتددر   ويمتضددى بأددك   11901840832مقاطاددة ماسدداي ،مثددر مددل $ 
 المقاطاات و دها.

وفددي ماليمددا   مدينددة مقاطاددة ماريمددا  نأبددت مددم الماددادل اليامددة التددي مانددت 
 مل طرف نضس الجيو . SOMINKIموجود  في مصنع شرمة 

 
 4نير  بأن  فدي ولتدعيم هك  ا تأامات  يستدم المونغو الديمقراطي مل جانع 

  نأبت مم م تويدات يد ائل فدر  البندك المرمد ي للمونغدو فدي 1998سبتمبر 

 مدينة بومافو و وم الغنيمة هلى روندا.
ممددا ثي مددد المونغددو الددديمقراطي مددل جأددة ،يددرى باندد  بدديل ،متددوبر وديسددمبر 

 OKIMO  اسددتضادت روندددا مددل عائدددات الددكهع الددكي ،نتجتدد  شددرمة  1998
 مائدددة مليدددول دو ر  11101110111ليددديل والتدددي بلغدددت $ والمسدددتغليل الم 

،مريمي ( . ودائما  سع تقدير الدولة الشامية  فإل البل الكي ،نتع فدي المنطقدة 
  سدبايل  7101110111ميضو  يمول قد ،مسع ،وغنددا  دوالي $  –وفي شمام 

مليددول دو را ،مريميددا ( يددالم نضددس الضتددر . امددا اليشددع الددكي نتجتدد  شددرمة 
AMEXBOIS  . المتواجد  في مدينة ميسنغاني  فيمول قد صدر ن دو ،وغنددا  

وتمول روندا و،وغندا قد استولتا  على مراقبدة المدداييم الضدريبية والجمرميدة 
( OFIDA( وديدوال الجمدارك و  DGCالتي قبضتأا الديرية الاامة للضرائع  

لك فصدائم على التوالي. و نأع ثدروات المقاطادات الشدرقية للمونغدو يمدس مدك
ال يوانات المأددد  بدا نقراا ماعومدابي وغدوريال الجبدام والمرمددل والضيلدة. 
ممددا ، دددثت ،ضددرار مبيددر  للندددام اعيمولددوجي بسددبع ا سددتغالم الضوضددوي 

 للثروات النباتية وال يوانية في المناطا التي مسأا التمرد.
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 هاأحكام الميثاق واألدوات الدولية األخرى التي ادعي بانتهاك
 
. يتشددبت المونغددو الددديمقراطي بموندد  ضدد ية اعتددداو مسددلح صددادر عددل بورندددي و،وغندددا 1

وروندا. و،ل هكا ا عتداو انتأاك للمبادئ اعساسية التي تيضع لأا عالقدات الصدداقة بديل 
      الدوم  مما هو منصوش علي  في ميثاق مندمة اعمم المت د  ومندمة الو د  اعفريقية.    

عمددر ،ساسددا بمبددادئ عدددم اللجددوو للقددو  فددي الاالقددات الدوليددة وبال ددم السددلمي ويتالددا ا
لليالفددات وبددا ترام السددياد  اعقليميددة للدددوم وعدددم التددديم فددي الشدد ول الدايليددة للدددوم. 
وي مددد ،ل التقتيددم وانتأامددات  قددوق اعنسددال والشدداوع اعيددرى التددي ي مددم مسدد وليتأا 

  19  17  16  12  6ل 4  2يرقدا ع مدام المدواد  لبورندي و،وغندا وروندا قد ارتمبت
   مل الميثاق اعفريقي ل قوق اعنسال والشاوع.23  22  21  21

 
.و،مد المونغو الديمقراطي مكلك على ،ل انتأامات ، مام الاأد الددولي المتالدا بدال قوق 7

م والبروتومدددو 1949،وت  12المدنيدددة والسياسدددية ومااهددددات جنيدددف الصدددادر  بتددداريخ 
 1اعضافي المتالا ب ماية ض ايا الن اعات المسدل ة الدوليدة                 البروتومدوم 

 .1977جوال  8( بتاريخ 

 
 

بناء على ما سبق وعلوى أسواس عورض الوقوائع واألدوات القانونيوة المسوتند إليهوا  .  7

 :يرجو الكونغو الديمقراطي من اللجنة اعتبار وقل أن 
 

سال التي مال السمال المدنيول ض ية لأا في المقاطاات انتأامات  قوق اعن   .،
الشددرقية منافيددة لل مددام المالئمددة للميثدداق اعفريقددي ل قددوق اعنسددال والشدداوع 

  . المستند هليأا ،عال 
 18التضضدددم بالتاجيدددم فدددي النددددر فدددي مراسدددلت   وياصدددة بدددالندر للمددداد      .ع

تقرير مضصدم وموضدوعي  مل الميثاق. وياود للجنة ،مر هعداد 3و  1الضقرتال 
و يددادي  ددوم ا نتأامددات اليطيددر  والجماعيددة ل قددوق اعنسددال المقترفددة فددي 
المقاطادددات الشدددرقية التدددي مسدددتأا ال دددرع وه التددد  علدددى قمدددة ر سددداو دوم 

  . و مومات مندمة الو د  اعفريقية

 
 ويرجو الكونغو الديمقراطي كذل  من اللجنة: 

 
 ئمددة لميثدداق اعمددم المت ددد   وميثدداق مندمددة   مااينددة انتأامددات اع مددام المال

 الو د  اعفريقية ومكا ، مام الميثاق اعفريقي ل قوق اعنسال والشاوع 
    هدانة ا عتداو على جمأورية المونغدو الدديمقراطي  المولدد  نتأامدات يطيدر

 لل قوق اعنسانية في  ا السمال المسالميل.

 مقدمة ضد بورندي وروندا و،وغندا هرسام مأمة ت قيا لمااينة التدلمات  ال 

   المطالبة با نس اع الالمشروط للقوات الماتدية مل اعقليم المونغدولي لوضدع
  د لالنتأامات اليطير  والجماعية لل قوق اعنسانية
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  مطالبدددة البلددددال المنتأمدددة ل قدددوق اعنسدددال والشددداوع  بجمأوريدددة المونغدددو
 ر الم دثة و،عمام النأع.الديمقراطية بتقديم تاويا عادم عل اعضرا

  اعشدددار  هلدددى اعجدددراوات لمااقبدددة مرتمبدددي جدددرائم ال دددرع ،و الجدددرائم ضدددد
اعنسدددانية والمتمثلدددة فدددي هنشددداو م ممدددة ياصدددة لم اممدددة الجدددرائم المرتمبدددة 
بجمأورية المونغو الديمقراطية . ويممل ،ل تنشأ الم ممة الياصة بدالتاول مدع 

 اعمم المت د   . 

 
 اإلجــراء:

 
. وفدي نضدس اليدوم وجأدت رسدالتال 1999مدارس  8تسلمت ،مانة اللجنة المراسدلة بتداريخ  .8

عددل طريددا الضددامس  وا ددد  هلددى و ار  ال قددوق اعنسددانية واعيددرى هلددى و ار  الشدد ول 
 اليارجية للمونغو الديمقراطية لأفاد  با ستالم. 

 
ت اعماندة بادد كلدك المراسدلة علدى . تطبيقا لل مام المالئمة للميثداق وللنددام الددايلي  ، الد9

  1999مداي  1،فريم هلدى  26اللجنة المجتماة في دورتأا الاادية اليامسة والاشريل مل 

 ببوجمبور   بورندي.
 
. يددالم اناقدداد الدددور  اليامسددة والاشددريل  درسددت اللجنددة المراسددلة ممددا هددي ماروضددة 11

الم الدددوم اعطددراف المانيددة. وقددررت قبددوم اع الددة  ونتيجددة لددكلك طلبددت مددل اعمانددة هعدد
وندرا لطبياة هك  المراسلة و،هميتأا  فقد قررت اللجنة مل جأة ،يرى  تاييل فريدا مدل 

 ثالثة مضوضيل للامم فيأا.
 
 
  وجأدددت مدددكمرات شدددضوية مصدددا بة لوثدددائا الملدددف هلدددى و ارات 1999مددداي 28. فدددي 11

ععالمأا بالمراسلة الم الدة  الش ول اليارجية ج الاالقات اليارجية للدوم المدعى عليأال
 ضدها مل طرف جمأورية المونغو الديمقراطي و لطلع رد فالأا بالنسبة لأك  المراسلة.

 
    ماتبت اعمانة سلطات المونغو الديمقراطي ععالما بقرار اع الدة 1999جوال  2. ف 12

ريقيددة  بأددك  الددكي ،صدددرت  اللجنددة وطلبددت منأددا هيطددار اعمدديل الاددام لمندمددة الو ددد  اعف
 مل الميثاق. 49المراسلة تطبيقا للماد  

 
بميغالي  رونددا  نددرت  1999. في الدور  السادسة والاشريل للجنة المناقد  في نوفمبر 13

اللجنة فدي المراسدلة   وبنداو علدى مالومدات تضيدد بوجدود شدماوي تتالدا بدنضس الموضدو  
،مددام اعجأدد   والم ددامم   تمددول قددد قدددمت مددل طددرف المونغددو الددديمقراطي وهددي عالقددة

الدولية  قررت تأجيم دراستأا  في انتدار ال صدوم علدى عناصدر مالومدات دقيقدة  دوم 
 ترابط الدعوييل.
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  لطلدع 1999ندوفمبر  14. تباا لقرار اع الة  متبت اعمانة مكلك للطدراف المانيدة فدي 14

  السددداباة مال دددداتأم و ججأدددم المتالقدددة بموضدددو  القبدددوم الدددكي سددديدرس فدددي الددددور
 والاشريل.

 
  اسدتمات 2111. في الدور  الاادية الساباة والاشريل المناقد   بالج ائر في ،فريمجماي 11

اللجنة لمدايالت شضوية  وم قبدوم ال الدة  قددمت مدم طدرف ممثلدي المونغدو الدديمقراطي  
والدددوم المدددعى عليأددا ال اضددر   روندددا و،وغندددا (. وباددد كلددك صددر ت اللجنددة بقبددوم 

 لمراسلة وطلبت مل اعطراف المانية بإفادتأا ب جع جيد   وم موضو  القضية.ا
 
  وعلددى هددام  ،شددغام اللجنددة الثامنددة والاشددريل التددي عقدددت 2111،متددوبر  21فددي  .16

بموتونددو  بندديل  تلقددت اللجنددة مددكمر  تتضددمل   اعجوبددة وا عتراضددات اعوليددة  ل مومددة 
 .روندا على المراسلة الموجود  قيد الدراسة

 
وفددي نضددس التدداريخ  تلقددت اللجنددة مددكلك مددكمر  تتضددمل   هجابددة    مومددة ،وغندددا علددى  .17

 .99ج227المراسلة رقم 

 
، ددام المونغددو الددديمقراطي علددى ،مانددة اللجنددة مددكمر  تتضددمل  2111ديسددمبر  31فددي  .18

 .99ج227المراسلة 

 
 
 
 
ابلس    بطددر2111مدداي 7،بريددم هلددى  23فددي الدددور  التاسدداة والاشددريل المناقددد  مددل  .19

لدم توافيأدا بدأي  99ج227عندما   دت اللجنة ،ل بورندي  ه دى الدوم المانية بالمراسلة
رد فام   طلبت مل اعمانة ،ل تنقم هلى  مومدة بورنددي مدم الوثدائا المتالقدة  بالمراسدلة 

 و،ل تطلع منأا ،ل تجيع عليأا.

 
هلى اللجندة مدل طدرف  في نضس الوقت  طلبت اللجنة مل اعمانة تبليغ المكمرات الم ولة .21

هلددى روندددا و ،وغندددا لمددي تجيددع عنأددا. و،ييددرا  2111المونغددو الددديمقراطي فددي ديسددمبر 

 ،جلت الندر في المراسلة مل  يل الموضو  هلى الدور  الثالثيل.
 
  تأسددضت ال مومددة 2111سددبتمبر  3فددي مددكمر  توضددي ية مرسددلة هلددى اعمانددة بتدداريخ  .21

واها بددالندر تدددهور الوضدداية اعنسددانية فددي الميدددال  المونغوليددة التبدداط  فددي ماالجددة شددم
وطلبت   استدعاو عاجم لدور  طارئة للجنة للضصدم فدي المراسدلة الشدموى           رقدم  

  . 99ج227

 
 

 الجانب القانوني:
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 قبول الدعوى

 
على الجندة اعفريقيدة ل قدوق اعنسدال والشداوع مدل  99ج227، يلت هك  المراسلة رقم  .22

مددل الميثدداق اعفريقددي  49المونغددو الددديمقراطي  طبقددا ع مددام المدداد   طددرف جمأوريددة
الموجأدة  99ج227ل قوق اعنسال والشاوع . وبالضام  فإل مكمر  ه الة المراسدلة رقدم 

  تشدير بوضدوح هلدى 1999مدارس  8مل طرف المونغو الديمقراطي هلى اللجنة بتاريخ 

جندة هدك  المراسدلة مدإجراو اسدتاجالي ،ل   جمأورية المونغو الديمقراطي ي يم على الل
  ندددرا للطددابع اليطيددر والجمدداعي  نتأامددات  قددوق اعنسددال فددي  ددا 49طبقددا للمدداد  

 المونغولييل  

 
فددي مال داتأمددا الشددضوية المقدمددة ،مددام اللجنددة المجتماددة فددي دورتأددا الااديددة السدداباة  .23

لتال المددددعى   اعترضدددت الددددو2111والاشدددريل  المناقدددد  بدددالج ائر فدددي ،بريدددم ج،ي 

عليأما  ال اضرتال في الدور   وهما روندا و ،وغندا  على قبدوم المراسدلة مصدر تال 
بأل قرار الدولة المدعية بادرا المراسدلة مباشدر  علدى رئديس اللجندة دول تبليغأدا هلدى 
اعميل الاام لمم مل مندمة اعمم المت د  ومندمة الو د  اعفريقيدة وهلدى الددوم المانيدة 

غيدر صد يح  مدل النا يدة اعجرائيدة ذو،ل كلدك ينبغدي ،ل يد دي  رفدا هدك   بالشموى 
 ال الة.

 
 
 
 
ومل جأة ،يرى  فإل  مومة روندا  في مكمرتأا المتالقة بالمراسلة قيد الدراسدة والتدي  .24

 24ت مددم عنددوال   ،جوبددة واعتراضددات الجمأوريددة الرونديددة  المسددلمة للمانددة فددي 
الدر،ي الدكي ماندت قدد عبدرت عند  شدضويا يدالم   طر دت مدل جديدد هدكا 2111،متدوبر 

الدور  الساباة والاشريل  فدي الج ائدر . وقدد ،ضدافت رونددا مدكلك بدأل                  
ا دعاوات المانية هي م دم مناقشدات ممثضدة ومضاوضدات ،مدام اعجأد   الميتصدة عمدم 

 م هك  الأيئات .المت د  ولمندمة الو د  اعفريقية  و،ل القضية   ت ام مطرو ة ،ما

 
وهددكا الموقددف هددو نضددس الموقددف الددكي عبددرت عندد   مومددة ،وغندددا فددي هجابتأددا علددى  .21

 .2111،متوبر  24المراسلة  قيد الراسة  والكي تسلمت  اعمانة في 
 

مووون الميثووواق اإلفريقوووي لحقووووق اإلنسوووان  43مووون حيوووث احتووورام الشوووروط الشوووكلية  للموووادة 
 والشعوب

 
مددل طددرف الدددوم اعطددراف فددي الميثدداق اعفريقددي ل قددوق هل هجددراو ه الددة المراسددالت  .26

 13هلدى  47اعنسال والشاوع ضد دوم ،يرى ،طراف مكلك في الميثداق مدندم بدالمواد 
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مل الميثاق. وفي هكا الشأل  هناك نوعدال مدل اعجدراوات: هجدراو المراسدلة التضاوضدية  
 وهجراو المراسلة ـ الشموى.

 
مددل الميثدداق  48و  47التددي تددندم مرا لأددا المددواد  فددي مددا يتالددا بالمراسددلة التضاوضددية .27

مل الندام الدايلي للجنة  فإنأا مبنية على الب ل عدل  دم بواسدطة  92هلى  88والمواد 

التضاوا الثنائي ،و بأي هجراو سلمي نير. وفي هكا المجام  فإل الدولة الشدامية مددعو  
لأدك  اعييدر .  وباعضدافة هلدى للضت انتبا  الدولة المشتمى منأا بمراسلة ممتوبة موجأدة 

كلك  فالى الدولة المدعية ،ل توج  نضس المراسلة للميل الاام لمندمة الو دد  اعفريقيدة 
وهلى رئيس اللجندة. وهكا لدم تجدد القضدية  دال يرضدي جميدع اعطدراف المانيدة فدي مدد  
يدتم  ثالثة ،شأر  سواو عل طريا التضداوا ،و ،ي هجدراو سدلمي ييتدار  الطرفدال  فإند 

هيطار اللجنة بواسطة هشاار موج  لرئيسأا وهلدى الدولدة اعيدرى المانيدة وهلدى اعمديل 
 الاام لمندمة الو د  اعفريقية. 

 
وفي ما يتالا بالمراسلة ـ الشموى بيل دولتيل طرفيل في الميثداق  والتدي يوجدد ،ساسدأا  .28

دايلي للجنة  فتطبا مل الندام ال 111هلى  93مل هكا اعيير وفي المواد  48في الماد  

باع الة المباشر  على اللجنة  مل طرف الدولة المدعية التي يجع عليأا ،ل تبلغ اعمديل 
 الاام لمندمة الو د  اعفريقية والدولة المانية بالشموى.

 
وفي مثم هك  ال الة  فدإل  مومدة المونغدو الدديمقراطي قصددت  صدرا ة اع الدة علدى  .29

لميثاق. وبالضام  فقد تمت اعشار  في مكمر  اع الدة الدوارد  مل ا 49اللجنة طبقا للماد  
    تيطر جمأورية المونغو الديمقراطي اللجنة في هجراو 1999مارس  8للجنة بتاريخ 

  نددرا للطدابع اليطيدر والجمداعي  نتأامدات  قدوق اعنسدال 49استاجالي طبقدا للمداد  

 في  ا المونغولييل.

 
دعى عليأا بالمراسدلة الشدموى قيدد الدراسدة بواسدطة مدكمر  وقد ،علمت اللجنة الدوم الم .31

  ،ي مباشددر  باددد قددرار القبددوم الصددادر يددالم الدددور  1999مددايو  28شددضوية بتدداريخ 

اليامسة والاشريل للجنة. وفي هك  الددور   ماندت اللجندة قدد طلبدت مدل اعماندة مطالبدة 
عليأدا وهلدى اعمديل الادام  هلدى الددوم المددعى 99ج227الدولة المدعية بتوجيد  المراسدلة 

 لمندمة الو د  اعفريقية.

 
قامت ،مانة اللجنة بالتاجيالت الضرورية  عل طريدا مجموعدة مدل المدكمرات الشدضوية  .31

 . 1999جوال  2مايو و  28م رية في 

 
وفددي مددا ييصددأا  فقددد قامددت الدولددة الشددامية بددالتبليغ الضددروري بواسددطة مجموعددة مددل  .32

  صددادر  عددل ممثليتأددا الدائمددة بجنيددف  2111ابريددم  19اعرسددا ت مسددجلة   بتدداريخ 

 سويسر   وموجأة هلى الممثليات الدائمة بجنيف للدولة المشتمى منأا.
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ومأما يمل مل ،مر  فإن  يبدو جليا بأل هعالم الدوم المشتمى منأا قد تم بأشمام ميتلضدة   .33
وكلك باد قدرار  بالنسبة لم توى الشموى الموجة ضدها مل طرف المونغو الديمقراطي 

اعيطار الدكي اتيكتد  اللجندة فدي دورتأدا اليامسدة والاشدريل.وتبيل متابدات اعطدراف  
بقددر مدا تبيندد  المال ددات الشدضوية  بددأل هدك  اعييدر  مانددت قدد ،علمدت بمددا فيد  المضايددة 
بم توى الشموى  وهكا ما سمح لأا بالتابير  بميضية ماتبر   عل مواقضأا      و  ججأدا 

 قة بالقضية.المتال

 
وتضيد اعشار  في هكا الشأل  هلى ،ن  على الامدس مدل اعجدراو المتبدع بالنسدبة للمراسدلة  .34

ليسدت مشدروطة بدأي  49التضاوضية  فإل هجراو المراسلة ـ الشموى الوارد  في المداد   

هلدد ام مددرتبط بموعددد م دددد مسددبقا بالنسددبة للتبليغ علمددا بأندد  فددي الضتددر  التددي تضصددم بدديل 
عدداديتيل للجنددة  تقددوم ،مانددة هدك  اعييددر  باعرسددا ت  الضددرورية قصددد هعددالم  دورتديل

 اعطراف بالتطورات ال اصلة وبالمتابات والمال دات المرسلة هليأا. 

 
وفي هكا الشأل   وعلى الامدس مدل الموقدف الدكي عبدر عند  المونغدو الدديمقراطي  فدإل  .31

و المراسددلة التضاوضددية  لدديس هجددراو المراسددلة ـ الشددموى  وهل مددال ميتلضددا عددل هجددرا
بإجراو استاجالي  وي تم على اللجنة بأل تتأمدد مدل ،ل مدم اعطدراف قدد ت صدلت علدى 
المالومات  وم المراسلة الم الة  وقد اسدتطاعوا التابيدر عدل مدواقضأم و ججأدم  علدى 
ضددوو المتابددات والمال دددات الصددادر  عددل اعطددراف وعددل اعطددراف اآليددريل. ومددل 

جنددة تقدددر بأندد   هكا مانددت باددا القواعددد الشددملية غيددر اعساسددية لددم تتبددع هنددا  فددإل الل
صرا ة  فإل الددوم المانيدة قدد تسدلمت  فدي نجدام ماقولدة وباعشدمام المالئمدة  التبليدغ 
المالئم والمالومات الضرورية التي تممنأا  في نجدام ماقولدة  مدل التابيدر عدل مواقضأدا 

 ق. ومال داتأا في دم ا ترام روح الميثا

 
 

 من حيث ترابط الدعويين
 
  وجمأوريدة 1998،وت  2في مكمرت  التمأيدية يقدر المونغدو الدديمقراطي بأند :   مندك  .36

المونغو الديمقراطي م م اعتداو مل قبم الجيو  النداميدة لرونددا و،وغنددا وبورنددي   
 AHG/Res, 16(1)ويدددرى المونغدددو الدددديمقراطي بدددأل هدددكا ا عتدددداو منافيدددا للقدددرار 

صادر عل قمة ر ساو دوم و مومات مندمة الو د  اعفريقية   دوم سدالمة ال ددود  ال
بالقدداهر   مصددر. ممددا ،ل هددك  ا عتددداوات تقددع  1964جددوال  21والمصددادق عليدد  فددي 
فبرايدر  14للجمايدة الاامدة للمدم المت دد  الصدادر  بتداريخ  3314ت ت طائلدة الالئ دة 

 المتضمنة تاريف ا عتداو. 1974

 
مر  هجابتأدا   رفضدت  مومدة ،وغنددا ا تأدام با عتدداو وشدر ت بدأل قواتأدا في مك .37

المسل ة دعيت مل قبم الرئيس الرا م لورال دي يري مابيال لتقديم ل  يد الادول لقلدع 
نددددام  مدددم المر دددوم الدددرئيس موبوتدددو  و،ل هدددك  القدددوات قدددد بقيدددت فدددي اعراضدددي 
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ع اعهليددة التددي فتتددت الت ددالف المونغوليددة بسددبع الميدداطر المتولددد  عددل  الددة ال ددر
 المناها لموبوتو.

 
وفي ما يتالا بوجود القوات المسل ة لرونددا فدي المونغدو الدديمقراطي  فدإل  مومدة  .38

روندددا تددرى فددي مددكمر   هجابتأددا بددأل كلددك ياددود لميدداطر هعدداد  تسددلح مرتمبددي جددرائم 
را علددى اعبدداد  مددل الجددي  الروندددي سددابقا ومددل  اعنترهمددوي  فقددد وجددد نضسدد  مجبدد

 التديم بقوات  المسل ة في شرق المونغو الديمقراطي  لمي ي مي  دود  ومواطني .

 
 

 وعلى ضوء ما سبق  تصرح اللجنة بقبول المراسلة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

)لحسواب الحركوة اإلفريقيوة المشوتركة ومواطنوون مون  Interightsأنتررايت  233/99
)لحسوواب الحركووة  Interightsنتررايووت أ 234/99أجوول السوولم فووي إرثيريووا(/ إثيوبيووا و 

 (/إرتيريا.Inter Africa Groupاإلفريقية المشتركة و المجموعة ما بين إفريقيا 
 
 
 المقــرر:   

 
 المضوا هبراهيم بدوي    26الدور  
المضوا هبراهيم بدوي                              الدور      27الدور  

 المضوضة جاينابا جوهم    28
 المضوضال بدوي وجوهم              29ر  الدو
 المضوضال بدوي وجوهم    30الدور  
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  المضوضال بدوي وجوهم    31الدور                       
 

 
 ملخص الوقائع

 
   دل ن ا  مسلح دولي بديل 1998يدعي الشامي بأن  يالم فتر  مل الثالثي الثاني لسنة  .1

 عدوال عنيف بيل البلديل. هرثيريا وهثيوبيا ،دى في بدايت  هلى
 
يدعي الشامي بأن  يالم هك  الضتر   طرد المالييل مل اعشدياش كوي الجنسدية اعثيوبيدة  .2

مل هرثيريا  سواو بطريقة مباشر  ،و بطريقة ميططة  بيلا الددروف التدي   تتدرك لأدم 
 2111سوى ييدار وا دد هدو مغدادر  هثيوبيدا. وبصدضة ياصدة  فقدد طدرد بدالقو  ،مثدر مدل 

شيصددا وترمددوا علددى ال دددود  يددل تجددري ماددارك ضددارية ومانددت منطقددة مليئددة باعلغددام 
 المضاد  للفراد.

 
  طددرد ،مثددر مددل وا ددد 1999وجويليددة  1998وقددد ادعددى مددكلك بأندد   بدديل شددأري جددوال  .3

وسددتيل ،لددف شيصددا ين دددرول مددل ،صددوم هثنيددة هرثيريددة  مددانوا مقيمددول ،و مواطنددول 
 . و،غلبيتأم مطرودول مل ،مامل  ضرية.شرعيول عثيوبيا  مل هثيوبيا

 
يدعي الشامي بأن  بالنسبة لل التيل  ،لقي القبا على اآل ف مل اعشدياش كوي اعصدم  .4

اعثيوبي واعشياش كوي اعصم اعرثيري واعتقلوا لضتدرات طويلدة فدي هرثيريدا وهثيوبيدا 
أم ودول غدكاو على التوالي  في دروف صابة  دول تممينأم مل ال ا فدي  يدار  عدائالت

 و  مالبس ومل دول دورات للميا .  

 
يدعي الشامي بأل باا النساو والضتيات اعثيوبيات عكبل وانتأمت ،عراضأل مدل طدرف  .1

 الجنود اعرثيرييل في المناطا المانية.

 
ويدددعي الشددامي مددكلك  بددأل ماددامالت و شددية و  هنسددانية ومكلددة سددلطت علددى ،غلددع  .6

فقد انت عت  مومتا هرثيريا وهثيوبيا مل ،غلع المطدروديل المطروديل. ومل جأة ،يرى  
 ممتلماتأم تاسضا.

 
وبصضة يصوصية   نشير هلى  الة اعشدياش المطدروديل مدل قبدم ال مومدة اعرثيريدة   .7

والكيل ،رغم باضأم على الامم دول ،جر مقابم  مدايتأم  ممدا ،يدرج نيدرول بدالقو  مدل 
 مطروديل بالقو  دول مأوى.المنا م التي امتروها  ووجدوا ،نضسأم 

 
بينما في  الة اعشدياش المطدروديل مدل طدرف ال مومدة اعثيوبيدة  فقدد طلدع مدنأم فبدم  .8

الطرد  ت ويم  قوقأم على الممتلمات في هثيوبيا  عل طريا الومالة   هلى ممثم شرعي. 
 وطبقا لأكا الطلع  مال اع واج ياينول في ،غلع اع يدال  وجداتأم مممدثالت شدرعيات 
لمددل امتشددضوا فددي مددا باددد بأندد  ،عطيددت مألددة شددأر ،و شددأريل لل وجددات لمددي يددبال هددك  
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الممتلمات قبم ،ل يطردل بدورهل باد ،سبو  ،و ،سبوعيل مل مطدالبتأل ببيدع الممتلمدات. 
وبصددضة عمليددة  فقددد مددال الطددرد فددي ،غلددع اع يددال مصدد وبا بندد   الملميددة. وفددي باددا 

ديل فددي شددمم مددراو. وجمدددت باددا ال سددابات اع يددال  ،يددكت ممتلمددات باددا المطددرو
البنمية و،تلضت باا دفاتر ا ديدار  ممدا جدع المطدروديل ،و ممثلديأم الماينديل م دروميل 

 مل ا نتضا  بأك  ال سابات.

 
يدعي الشامي بأن  ،ثناو الطرد  مال اعولياو يضصلول بالقو  عل ،بنائأم دول ،ل تترك لأدم  .9

لغكاو والمأوى. وقد تضاقمت الوضاية ،ثناو تقدديم المراسدلة  هممانية ا عتناو بأم مل  يل ا
عن  لدم يمدل فدي اسدتطاعة اعوليداو و  اعبنداو قطدع ال ددود بديل هرثيريدا وهثيوبيدا  و تدى 

 الممالمات الأاتضية ،صب ت في غاية الصاوبة.

 
 

 الشكوى 
 
( و   4(  3(  2(  1 12(  1 7  6  1  4  3  2  1يددددددعشي الشدددددامي انتأددددداك المدددددواد .11

 ( مل الميثاق.1( 18و   16  11  14(  1 
 

 اإلجـراء   

 
 11يددوم  Interightsاسددتلمت ،مانددة اللجنددة المراسددلة المقدمددة مددل طددرف  ،نتررايددت    .11

 .1999امتوبر 
 
في دورتأا السادسدة والاشدريل المناقدد  بميغدالي  رونددا  وافقدت اللجندة علدى هيطارهدا  .12

ت مددل اعطددراف ت ويدددها بمالومددات هضددافية وطلبدد 99ج234و  99ج 233بالمراسددلتيل
 مل الميثاق. 16 وم قبولأا طبقا للماد  

 
  ،طلات اعمانة اعطراف على القرار المشار هلي  ،عدال   ووافتأدا 2111جانضي  17في  .13

 بنسية مل مليش المراسلة والنش اعصلي للشموى وبالوثائا المرفقة.

 
عل طلع المالومدات اعضدافية  دوم قبدوم   ،جابت  مومة هرثيريا 2111فبراير  28في  .14

 المراسلة.

 
  ، الت اعمانة المال دات الممتوبة لل مومدة اعرثيريدة هلدى الشدامي 2111مارس  1في  .11

 ليجيع عنأا.

 
و  99ج233  ، دام الشدامي علدى اعماندة هجاباتد  عدل المراسدلتيل 2111مدارس  24في  .16

 2111مدارس  27هرثيريدا بتداريخ والتي  ولتأا بدورها هلى  مومتي هثيوبيا و 99ج234
 للتاليا عليأا.
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  ،رسلت  مومة هثيوبيا وثيقتيل مانونتيل :   الباد القدانوني 2111مارس  31و  28في  .17

للنددد ا  بددديل هثيوبيدددا وهرثيريدددا وت ليدددم المصدددال ات التقنيدددة    و   اعطضدددام والمسدددنول 
 سيتال  وم الن ا .واعثيوبيول المجندول في الجي  اعرثيري   وهما وثيقتال ،سا

 
  ،رسلت  مومة هثيوبيا مال داتأا  وم قبوم القضية   ممدا ،رسدلت 2111،بريم  17في  .18

 نضس المال دات للشامي.

 
  ويالم اناقاد الدور  الاادية السداباة والاشدريل للجندة  عدرا   2111،بريم  31في  .19

Allard K. Lowenstein International Human Rights Law Clinic   و          

Yale Law school   مل الو يات المت د  على اللجنة مكمر   يارجدة عدل اليصدومة

  amicus curiae.وم المراسلة ضد هثيوبيا  ) 
 

فددي دورتأددا الااديددة السدداباة والاشددريل المناقددد  بددالج ائر  اسددتمات اللجنددة هلددى ممثلددي  .21
مدل الطدرفيل تقدديم  الطدرفيل  دوم قبدوم القضدية  وصدر ت بقبدوم المراسدلتيل وطلبدت

ال جع فدي مدا ييدش  الموضدو . وقدد تدم هطدال  ميتلدف اعطدراف نتيجدة لدكلك بقدرار 
 اللجنة اعفريقية. 

 
  تسدلمت اعماندة مدل الشدامي المدكمرات فدي مدا ييدش موضدو  2111سدبتمبر  21في  .21

 المراسلتيل ضد هثيوبيا وهرثيريا  و،رسلت نضس الوثائا لل مومتيل المانيتيل. 
 
تأا الاادية الثامندة والاشدريل المناقدد  ببنديل  اسدتمات اللجندة لارضديل شدضوييل في دور .22

 قدمأم الطرفال.

 
  تسلمت اعمانة رسالة مل دولدة هرثيريدا تددعو اللجندة هلدى هرسدام 2111جانضي  18في  .23

 .294/33للمراسلة لجنة ت قيا هلى هرثيريا بالنسبة 

 
ضأدددا بالنسدددبة للمراسدددلة و دددوم   عبدددرت  مومدددة هثيوبيدددا عدددل موق2111،بريدددم  4فدددي  .24

التطورات المسجلة بالنسبة لمسار السلم بيل هثيوبيا وهرثيريا و،رسدلت نسدية مدل اتضاقيدة 
السلم الممضا  بيل ال مومة الضيدرالية الديمقراطية عثيوبيدا ودولدة هرثيريدا  ممدا ،رسدلت 

 نضس الوثائا للشامي. 

 
بليبيدا  اسدتمات اللجندة للادروا الشدضوية في دورتأا الاادية التاساة والاشريل المناقد   .21

  ممددا ،جلددت  294/33و  299/33المراسوولتين لمددم اعطددراف المانيددة وقددررت ضددم 
اللجنة الندر في موضو  القضية هلى الدور  الااديدة الثالثديل ودعدت اعطدراف المانيدة 

 114بتقديم  ججأم عغراا التوضيح  طبقدا للمداد   99ج234و  99ج233بالمراسلتيل 

 ل الندام الدايلي للجنة اعفريقية.   م
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 14ـ  47بالنسبة لتأسيس الندر فدي المراسدالت  وغيدر   طبقدا ع مدام المدواد  .،

مل الميثاق اعفريقي ل قوق اعنسال والشاوع  في مدا ييدش المراسدالت بديل 
 الدوم  يتبع اعجراو الم دد في هكا المجام.

مراسدلة مشدمولة باتضداق السدلم بديل هلى ،ي مدى تمدول المسدائم المدكمور  فدي ال .ع
 مومددة الجمأوريددة الديمقراطيددة الضيدراليددة عثيوبيددا ودولددة هرثيريددا الممضددى 

  وياصددة نليددات دراسددة شددماوى اعفددراد فددي 2111ديسددمبر  12بددالج ائر فددي 
 (.8 1ه دى الدولتيل والتي يممل ،ل ي تع على مواطنتأم  الماد  

  
 واستطرادا

 
 (  و7 16و عدم مالومة الماد  اعشار  هلى مالومة ، .ت

هكا مال  ،و    لقرار نأائي في ما ييش الموضو   في هك  المر لة   تدأثير   .ل
 على مسار السلم بيل البلديل  وما ،ثر كلك في ال الة الامسية.

     
  ،بلدغ ،طدراف المراسدلة بقدرار اللجندة ودعيدوا لتوجيد  مال دداتأم 2111جوال  18في  .26

 هليأا ،عال .  وم المسائم المشار
 
التددي هددي طددرف فددي المراسددلة   Citizens For Peace  قدددمت 2111،وت  13فددي  .27

 مال داتأا  ،رسلت نسخ مل هك  الوثيقة ل مومة هثيوبيا. 99ج233

 
  ،رسدلت  مومدة هرثيريدا مال داتأدا  دوم القضدية  و،رسدلت نسدخ 2111،وت  17في  .28

 منأا للشامي.

 
اتدد   ددوم القضددية  يددل  ولددت نسددخ منأددا   ،رسددم الشددامي مال د2111،وت  24فددي  .29

 للمدعى عليأم.

 
سبتمبر  ،رسلت  مومة هثيوبيا مال داتأا  وم القضية  يدل  ولدت نسدخ منأدا  14في  .31

 للشامي.

 
في دورتأا الاادية الثالثيل المناقد  بغامبيا  استمات اللجنة على الاروا الشدضوية لمدم  .31

 اعطراف وقررت ما يلي: 

 

 الضيدراليددة الديمقراطيددة عثيوبيددا ودولددة هرثيريددا ،ل  علددى  مددومتي الجمأوريددة
 تقدما مال داتأما المتالقة بالمراسلة المشار هليأا هلى لجنة الشماوي.

  موجد  للجندة الطادول  99ج234و  99ج233بأل مم هرسام متالا بالمراسدلتيل

 يجع ،ل يصور وي وم هلى اللجنة اعفريقية.
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 هلددى  99ج234و  99ج233اسددلتيل تأجيددم الندددر مددل  يددل الموضددو  فددي المر

الدددور  الااديددة الوا ددد  والثالثدديل للتأمددد مددل ،ل المسددائم المشددمولة بالمراسددلة 
 مشمولة مكلك بلجنة الشماوى وماروضة ،مامأا.

 
   ،طلع اعطراف في الدعوى بقرار اللجنة اعفريقية.2111،متوبر  24في  .32

 
ية الديمقراطية عثيوبيا بدامار هلدى    وم سضير الجمأورية الضيدرال2112فبراير  14في  .33

مرسددلة مددل و ار   2112جددانضي  18،مانددة اللجنددة اعفريقيددة مددكمر  شددضوية م ريددة فددي 

الش ول اليارجية عثيوبيا  و،رفقدت بأدك  المدكمر  الشدضوية نسدية مدل رسدالة موجأدة هلدى 
  يالددم . فددي هددك  الرسددالة2112جددانضي  11رئدديس لجنددة الشددماوى هثيوبيددا هرثيريددا بتدداريخ 

السدديد م. ع. دونوفددال  مستشددار هثيوبيددا رئدديس لجنددة الشددماوى بددالقرار المتيددك مددل طددرف 
اللجنة اعفريقية في دورتأا الثالثيل  نيدكا فدي ا عتبدار قواعدد السدرية  ويطلدع مدل لجندة 
الشماوى ،ل تقدم للجنة اعفريقية  ،و ،ل تطلع مل اعطراف ت ضير نسخ مل تصدري ات 

 رفيل.تقديم شماوى الط
 
و مواطندول    Interights  اسدتلمت اللجندة نسدية مدل رسدالة   2112مدارس  11في  .34

موجأددة لددو ار  الشدد ول (  Citizens For Peace  CFP مددل ،جددم السددم فددي هرثيريددا    
اليارجية لدولة هرثيريا. فدي هدك  الرسدالة يطلدع الشدامول الدو ار  المدوقر  بوضداية تقددم 

وبالقرار الدكي اتيكتد  اللجندة اعفريقيدة فدي دورتأدا  99ج234و  99ج 233المراسلتيل     
  تتمتاال بصدضة المال دد ( CFP  و  Interightsالثالثيل. و،نأوا هلى علم الو ار  بأل  

،و المشارك الرسمي في لجنة الشماوى  وبالتالي فال يممنأما مراقبة وضاية تقدم شدماوى 
 وم وضداية تقددم الشدماوى. وعليد   فقدد طلبدا  المطروديل ،و تقديم تقرير للجنة اعفريقية

مل دولة هرثيريا ،ل تسدمح لأمدا بدا طال  علدى مدم الوثدائا المتالقدة ب دا ت المطدروديل 
 وبأل يبقوا على اطال   بوضاية تقدم شمواهما.

 
 
مل  دولة هرثيريا  في هطار مأمتأمدا    (CFP   و Interightsومل جأة ،يرى  فقد طلبت  

ئا المسجلة لدى اللجنة اعفريقية هلى لجنة الشماوى ومطالبة هدك  اعييدر  بدإعالم هرسام الوثا
اللجنة اعفريقية بأل اتضاق الج ائر   ينبغي ،ل يشمم  اج ا يايا اللجندة اعفريقيدة عدل القيدام 

 بواجباتأا الم دد  في الميثاق اعفريقي. 
 
 

 الجانب القانوني 
 
 

 قبول الدعوى
 

 يوبيا وإرثيرياإجابات حكومات إث



 40 

 
مدل الميثداق اعفريقدي مدندم بالشدروط الم ددد   11قبوم المراسالت المقدمة طبقا للماد   .31

( شروط ينبغي  فدي 7مل الميثاق المكمور. وتنش هك  الماد  على سباة   16في الماد  

 ال ا ت الاادية  ،ل تتوفر عموما في الشامي لمي يصرح بقبوم الدعوى.
 
تمبر  ،مدددت  مومددة هثيوبيددا ،ل ثالثددة شددروط غيددر متددوفر   ،ي: وانطالقددا مددل شددأر سددب .36

(  ومددل جأددة ،يددرى فأددي تطاددل فددي  يدداد المندمددات غيددر 7( و  1(   1 16المدداد  

 ال مومية التي قدمت المراسلة وفي مصداقيتأا و ن اهتأا. 
 
،ما  مومة هرثيريا فت تع بدورها بأل الشاميل لم يت قا فديأم شدرطال   وياصدة ، مدام  .37

 . (7( و )5)65لمادة ا
 
 ( مل الميثاق اعفريقي على ،ل1 16تنش الماد   .38

 
والمتالقدة ب قدوق 11  تندر اللجنة في المراسالت الوارد  المنصوش عليأا فدي المداد  

 اعنسال والشاوع هكا استوفت وبالضرور  الشروط التالية:
 ،ل ت مم اسم مرسلأا  تى ولو طلع هلى اللجنة عدم كمر اسم   . (1 

 
 مد  مومة هثيوبيا بأن  ندرا لمول الشداميل مندمدات غيدر  موميدة  مدال مدل المنتددر ت .39

،ل تضصح عل اسم الكيل تمثلأم   و يل ،نأا لم تقم بكلك في رسالتأا الم رية فدي شدأر 
   فمال على اللجنة ،ل ترفا المراسلة.1999،وت 

 
 
 
 
ي قددمت المراسدلة وفدي مما تشك  مومة هثيوبيدا فدي  يداد المندمدات غيدر ال موميدة التد .41

مصددداقيتأا و ن اهتأددا. والدددليم علددى كلددك   سددع ادعدداو ال مومددة  ،ل المندمددات غيددر 
ال موميددة الشددامية تدددرس بميضيددة سددط ية الوضدداية الم ريددة آل ف اعثيددوبييل الددكيل 
يتاكبول بديل ،يددي ال مومدة اعرثيريدة  بينمدا فدي مدا ييدش هرثيريدا  فإنأدا تقددم تقريدرا 

يددة فددإل هثيوبيددا ت مددد بددأل المال دددات المقدمددة  ولأددا ليسددت سددوى م اولددة مددامال. وعل
 عضضاو مصداقية شملية على هك  اعيير .

 
( مدل الميثداق اعفريقددي  1 16فدي هدك  القضدية  تددرى اللجندة ،ند  بدالندر ع مددام المداد   .41

، دد  يمضي ،ل تتضمل الشموى   مما هو ال ام بالنسبة لل الة التي هي قيد الدراسة  اسدم
ممثلي المندمة. وعلي   فإل الشموى المانية   يممل ،ل يصرح بادم قبولأا على ،سداس 

 (.1 16الماد  

 



 41 

وفي ما ييش موضو   ياد ومصداقية ون اهدة المندمدات غيدر ال موميدة  فدإل اللجندة  .42
  تاتبرها مسألة تندرج ضدمل شدروط قبدوم المراسدلة  ممدا هدو وارد فدي ، مدام المداد  

اق. وفي جميع اع وام  فإل الدليم المقدم للجنة   يجالأا تددعم اسدتنتاجات مل الميث 16

 مومددة هثيوبيددا بالنسددبة لمصددداقية المندمددات غيددر ال موميددة و يادهددا ون اهتأددا  وعلددى 
 التي ،صب ت فاال الشامي. Interightsاليصوش 

 
 ( مل الميثاق اعفريقي على: 1 16تنش الماد   .43

 
والمتالقدة ب قدوق  11سالت الوارد  المنصوش عليأا في الماد    تندر اللجنة في المرا

 اعنسال والشاوع هكا استوفت وبالضرور  الشروط التالية:
( ،ل تددأتي باددد اسددتنضاك وسددائم اعنصدداف الدايليددة هل وجدددت مددا لددم يتضددح للجنددة ،ل 1 

 هجراوات وسائم اعنصاف هك  قد طالت بصور  غير عادية  
 

وسائم الطال الدايلية  فإل  مومة هثيوبيا تدعي بدأل المددعيل لدم وفي ما ييش استنضاك  .44
 يستاملوا الطاول المتوفر  على مستوى الم امم الم لية قبم ،ل يلجأوا هلى اللجنة.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ي مد الشامي بأل اللجنة اعفريقية مع الر،ي القاضي بأن    توجد وسدائم طادل دايليدة  .41

وسة في هك  القضية. وللوصوم هلى هدكا القدرار  فدإل في متناوم الشاميل  موسيلة ملم
 71/32المراسوولة اللجنددة اعفريقيددة اسددتندت فددي قرارهددا علددى القضددية المطرو ددة فددي 

وهي قضدية تتالدا بطدرد اللقاء اإلفريقي من أجل الدفاع عن حقوق اإلنسان /زامبيا  
هك  القضية بدأل جماعي وت ويم الاديد مل الض ايا. وقد   دت اللجنة اعفريقية في 

 : 
  الطددابع الجمدداعي لالعتقددا ت  و هبقدداو الضدد ايا رهددل ا عتقددام قبددم طددردهم              

والسرعة التي تم بأا الطرد  لم تترك للشداميل ،يدة هممانيدة لت ديدد شدرعية هدك  
اعفاددام علددى مسددتوى الم ددامم  ولددم يمددل باعممددال بالنسددبة للشدداميل ا تصددام 

لك بم اميل.وعليد   فدالطال الدكي تت ددل عند  ال مومدة... لدم باائالتأم  فما با
 يمل متوفرا  مإجراو عملي   بالنسبة للشاميل  .
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( مدل 6 16تدعي  مومة هرثيريدا بدأل الشدامي لدم يسدتوف  الشدروط الدوارد  فدي المداد   .46

 الميثاق اعفريقي التي تنش على ،ل:
  

والمتالقدة  11وش عليأدا فدي المداد  تندر اللجنة في المراسدالت الدوارد  المنصد        
 ب قوق اعنسال والشاوع هكا استوفت وبالضرور  الشروط التالية:

( ،ل تقدم للجنة يالم فتر   منيدة ماقولدة مدل تداريخ اسدتنضاك وسدائم اعنصداف 6        
 الدايلية ،و مل التاريخ الكي  ددت  اللجنة لبدو الندر في الموضو   

 
(  تدرى 1 16فريقية  نيك  بايل ا عتبدار قرارهدا المتالدا بالمداد  وعلي   فإل اللجنة اع .47

( مدددل الميثددداق اعفريقدددي مدددل طدددرف الشدددامي ،صدددبح 6 16بدددأل اسدددتيضاو ، مدددام المددداد  

 مست يال.

 

ت مددد  مومتددا هرثيريددا وهثيوبيددا مددكلك اعتراضددأما علددى مددول اللجنددة اعفريقيددة قددد قبلددت  .48
 ( مل الميثاق اعفريقي.7 16وا ، مام الماد  المراسلة مصر تال بأل الشاميل لم ي ترم

 
 ( بأل:7 16تقضي الماد   .49

    
 66تنظووور اللجنوووة فوووي المراسوووالت الوووواردة المنصووووص عليهوووا فوووي الموووادة "         

 والمتعلقة بحقوق اإلنسان والشعوب إذا استوفت وبالضرورة الشروط التالية:
ادئ ميثواق األمووم المتحوودة وميثوواق (أل يتعلوق بحوواالت تمووت تسوويتها طبقووا لمبوو7)       

 منظمة الوحدة اإلفريقية وأحكام هذا الميثاق".
 
 
 
 
تدعي  مومتا هثيوبيا وهرثيريا  بأند   بالنسدبة لل الدة موضدو  الدراسدة  مدل المالدوم ،ل  .11

مندمدة الو دد  اعفريقيددة قدد ،بلغدت  علددى ،علدى المسدتويات  بال ددم السدلمي للند ا  بدديل 
على مستوى قمة ر ساو الدوم وال مومات  وترى ال مومتال بدأل  هثيوبيا وهرثيريا  ،ي

مندمة الو د  اعفريقية  مل يالم رئيسأا ننكاك وبموافقة هرثيريا وهثيوبيدا  قدد اقتر دت 
مصدددال ة تقنيدددة لتطبيدددا ا تضددداق اعطدددار وهجراواتددد . ومدددل جأدددة ،يدددرى فدددإل الأيئدددات 

ياصدة مجلدس اعمدل للمدم المت دد  والوما ت ال مومية للمجموعة الدولية اعيدرى   و
 وا ت اد اعوروبي قد ،طلات على القضية.

 
ومدددل جأدددة ،يدددرى فقدددد ،صدددرت ال مومتدددال علدددى ،ل اللجندددة اعفريقيدددة قدددد تجددداو ت  .11

صددال ياتأا عندددما تأيددك مددكلك بادديل ا عتبددار الجوانددع ا جتماعيددة للندد ا  والتددي هددي 
  مندمة الو دد  اعفريقيدة ،ل تت لدى مرتبطة ب  ،صال. وعلى اللجنة   بصضتأا ، د ،جأ 

بددالت مم وال ددكر لتضددادي مددم عمددم مددل شددأن  ،ل ياتبددر مم اولددة لارقلددة رئدديس مندمددة 
الو د  اعفريقية ومباوث  الياش في ،داو مأمت  على ، سل وجد   وعليد   ينبغدي علدى 
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م مدم اللجنة ،ل ت جم الندر في القبوم  تى ينتأي رئيس مندمة الو د  اعفريقية مل بك
جأددود  ويقدددم تقريددر  لقمددة ر سدداو الدددوم وال مومددات. ويممددل للقمددة ننددكاك  هكا ر،ت 

( مددل الميثدداق 2 18ضددرور  هلددى كلددك ،ل تطلددع مددل اللجنددة اعفريقيددة   طبقددا للمدداد  

اعفريقدددي  القيدددام بدراسدددة مامقدددة للقضدددية وهعدددداد تقريدددر مالدددم يرفدددا باسدددتنتاجاتأا 
 يرفا قبوم المراسلة. وتوصياتأا  وبتابير نير ينبغي ،ل

 
( وقددد litis pendentia( مددل الميثدداق اعفريقددي هلددى فقدد    7 16تاددود مرجايددة المدداد   .12

ترجمت مل قبدم اللجندة ممدا ،نأدا تايقأدا فدي النددر فدي المراسدالت التدي  لدت بواسدطة 
مباكووا نسوسووو أنوودري  16/88المراسوولة هجددراو  ددم دولددي نيددر. وهمددكا فقددد ،صددرت 

 على:  ألفونس / الزايير

 
( اللجنة مل الندر في ال ا ت التي وجد لأا  م عل طريا هيئدة 7 16تمنع الماد             

 م دولية ،يرى  مما هو ال ام بالنسدبة للقدرار مدل  يدل الموضدو  الدكي اتيكتد  
لجنة  قدوق اعنسدال للمدم المت دد   دوم نضدس ال الدة وبدنضس اعطدراف والمتالقدة 

توا  في القضية المطرو دة ،مدام اللجندة  وياصدة عنددما بنضس الوقائع التي هي م 
 (  .7 16يمول القرار في صالح الشامي و،نأا تديم في هطار          الماد  

 وعلي  فقد صر ت برفا قبوم المراسلة. 
 
جدددت اللجنددة موقضأددا اعوم     امغبوا مكونغووو لوويس/ الكموورون  63/31المراسوولة فدي  .13

صدرح بدأل  التد  قدد عرضدت علدى المندمدات الدوليدة    لمنأا ،ضدافت بدأل الشدامي قدد
ممندمة الاضو الدولية  وجماية ال قوقييل اعفارقدة والمجموعدة ا قتصدادية اعوروبيدة   

 و،ل الدراسة مل قبم هك  الأيئات   تمنع قبولأا ،مام اللجنة.

  
أل مددول وبتطبيددا الشددرط المالددا المشددار هليدد  فددي ال الددة السددابقة  فددإل اللجنددة تددرى بدد .14

مندمات وهيئات ،يدرى ممجلدس اعمدل للمدم المت دد  وا ت داد اعوروبدي قدد ،يطدرت 
بالقضية ،و الت مت بملماتأا ،و باملأا   مما صر ت ب  الدولة المددعى عليأدا    يممدل 

 ،ل يمنع اللجنة مل اتياك قرار  وم قبوم ال الة. 

 
لجنة اآلل ،ل تقرر في ما هكا مال و يل ،نأا اتيكت قرارا في هكا المجام  فيبقى على ال .11

هيطار رئيس قمة ر ساو دوم و مومات مندمة الو دد  اعفريقيدة بالقضدية يشدمم منادا 
للندددر فيأددا. واللجنددة تأنددع نضسددأا علددى الامددم الم مددود الددكي قامددت بدد  مندمددة الو ددد  
مونأددا اعفريقيددة بالنسددبة لل مددة بدديل هرثيريددا وهثيوبيددا. وتاتددرف هكل تمامددا بأندد  ندددرا ل

الجأا  المالئم  فإل اتياك مثم هكا القرار ياود هليأا. وبأدك  الدروح  فدإل اللجندة تاتدرف 
مكلك بأل مشمم ال دود بيل الدولتيل هو ،ساس اع مة. وعلي  فمدل الضدروري التضريدا 

 بيل ،ساس الشموى المقدمة ،مام اللجنة وكلك المقدم ،مام مندمة الو د  اعفريقية.
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م هك  الشموى   في ندر اللجنة  هي ا نتأاك اليطيدر والجمداعي ل قدوق هل ،سباع تقدي .16
اعنسال والشاوع التي اقترفت في  ا اعثيدوبييل فدي هرثيريدا ولديس الند ا  ال ددودي   

 واللجنة ليست م هلة  تياك قرار في مثم هك  المسألة.

 
يممدل ،ل تمدول  ويممل ،ل نتساوم   في  الة غياع المشمم ال دودي بيل الددولتيل  هدم .17

قددد  دددثت انتأامددات ل قددوق اعنسددال ر  هددكا اعمددر يتالددا بمضدداربة   وبالتددالي   يممددل 
ت ديد هك  النقطة هنا. واللجنة ،مام وضاية ملموسة  دعاو بانتأاك  قوق اعنسال الدكي 

لمال ددة الدولدة الطدرف  1هو يرق ع مام الميثاق. وهكا اعمر ماترف ب  فدي الضقدر  

فيأددا ،ل     مومددة دولددة هرثيريددا تأنددع نضسددأا علددى مددم مبددادر  مبنيددة علددى  التددي جدداو
الدراسة الدقيقة  نتأامات  قوق اعنسال في الن ا  بيل هثيوبيا وهرثريا . وبتابيدر نيدر  
هندداك ندد ا  ،دى هلددى ا نتأامددات المشددار هليأددا   بددالرغم مددل ،ل باددا ا نتأامددات قددد 

 اقترفت قبم بداية ا عتداوات.

 
( مل الميثاق   فإند  يممدل ،ل نمندع الجندة مدل النددر فدي 7 16باعضافة ع مام الماد  و .18

مراسلة عرضت عليأا  هكا مانت قد  لت مل طرف هك  الددوم طبقدا لمبدادئ ... ميثداق 
 مندمة الو د  اعفريقية.

 
في ت ليلأا القانوني   ددت اللجنة شروط قبولأا اعتبار ،ل القضية قد  لدت عدل طريدا  .19

جأ   المانية. في القضية ،لضدونس مبامدا نسوسدو  ،صدرت اللجندة علدى ،ند  لمدي يلجدأ اع
طرف ما هلى هكا الطال  فينبغي ،ل تمدول ال الدة اعيدرى ،و ال دم قدد   تدم التدكر  بد  
بالنسبة لنفس الحالة  وبنفس األطراف  وأن يودعي بونفس الوقوائع التوي عرضوت أموام 

   اللجنة
 
الن ا  المسلح بيل الدولتيل المانيتيل و،سباب  مل طرف مندمة وترى اللجنة بأل دراسة  .61

الو ددد  اعفريقيددة   يسددتجيع لأددك  الشددروط. والمشددمم المطددروح علددى مندمددة الو ددد  
اعفريقية هو قضية سياسية مرتبطة باع مة ال دودية بيل الدولتيل  بينما يتالدا المشدمم 

ل قدددوق اعثيدددوبييل فدددي هرثيريدددا  المطدددروح فدددي المراسدددلة با نتأامدددات المددددعى بأدددا 
 و،عرثيرييل في هثيوبيا.

 
لمل اللجنة تسجم بأن   بالرغم مل ،ل كلك   يشمم بالضرور  سبع ا نتأامات المدعى  .61

 بأا  فإل الن ا  المسلح قد يلا اعطار لتدهور وضاية  قوق اعنسال.

 
دمددة الو ددد  ممددا ،ل اعطددراف ليسددوا ،نسددأم مددكلك  فضددي ال الددة الماروضددة علددى من .62

اعفريقية  الند ا  بديل الددولتيل المتياصدمتيل  وبالنسدبة لل الدة الماروضدة علدى اللجندة 
فإل المشمم بيل الممثم القانوني للض ايا  مل جأة  والدولتيل اللتديل يضتدرا اقترافأمدا 

 لالنتأامات مل جأة ،يرى.
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 دد  اعفريقيدة وعلى ،ساس ما سبا  فدإل اللجندة تصدر علدى ،ل دور وسداطة مندمدة الو .63
ومندمات  مومية ،يرى في الن ا  بديل هرثيريدا وهثيوبيدا    يممدل ،ل يمندع اللجندة مدل 

 ( مل الميثاق.7 16،ل تصدر قرارا بالنسبة لقبوم هك  المراسلة طبقا للماد  

 
 46وتتقاسم اللجنة ر،ي الشامي الكي يرى بأن  يممل للجنة  ،ل تستند على ، مدام المداد   .64

 تياك قدرار فدي ال الدة. لمدل وعلدى الامدس مدل تبريدر الشدامي  فيممنأدا ،ل مل الميثاق 
تستايل بأك  المساعد  في ،يدة ل ددة  يدالم دراسدتأا ل الدة عرضدت عليأدا  وكلدك قبدم 

 قبولأا ،و باد .

 
طلبت الدولتال المدعى عليأما مدل اللجندة ،ل ت جدم قرارهدا فدي قبدوم هدك  القضدية هلدى  .61

ة المبكولة مل طرف رئيس مندمة الو د  اعفريقيدة فدي هطدار غاية انتأاو جأود الوساط
( مل الميثاق  ،ل يطلع 2 18هكا الن ا   وفي هك  المر لة يممل للرئيس   طبقا للماد  

 مل اللجنة هجراو دراسة مامقة  وم ا نتأامات.

 
و يل ،نأا قررت بأن  يممنأا اتياك قرار في ما ييش القبوم  فاللجنة ليسدت فدي  اجدة  .66

عبداو ر،يأا  وم هدك  النقطدة. لمنأدا تدرى بأند  مدل الضدروري طدرح هدك  المسدألة هندا 
 تنش على:  18لغرا التوضيح. والماد  

 
 ( هكا اتضح للجنة باد مداولتأا  وم رسالة ،و ،مثر تتناوم  ا ت باينأا يبدو ،نأا 1 

يأدا ،ل توجد  تمشف عل انتأامات يطير  ،و جماعية ل قوق اعنسال والشاوع  فال     
 ندر م تمر ر ساو الدوم وال مومات هلى هك  اعوضا .

( وفي هك  ال الة يممل لم تمر ر ساو الدوم وال مومات ،ل يطلع مل اللجندة هعدداد 2 

دراسة مستضيضة عل هك  اعوضا  و،ل ترفع هليد  تقريدرا مضصدال يتضدمل النتدائع 
 والتوصيات التي توصلت هليأا.

بقا  هكا ،يددكت فددي مجملأددا  تشددترط مددل اللجنددة ،ل تاددرا علددى واع مددام المددكمور  سددا .67
 الم تمر ،و  وليس الامس.

 
 وعلي   وللسباع الماروضة سابقا  فإل اللجنة اعفريقية تصرح بقبوم المراسلة. .68
    
 مل الندام الدايلي للجنة اعفريقية.  114توضي ات مطلوبة مل اللجنة بناو على الماد   

 
 مل الميثاق اعفريقي. 14و  47لمراسالت ،و غير  بناو على المواد تأسيس الندر في ا

 
تصر الدولتال المدعى عليأما بأن  ليس مل المرغدوع فيد  مثيدرا ،ل تت دوم المراسدالت  .69

الماروضة ،مام اللجنة هلى هجراو مدل دولدة هلدى دولدة ،يرى.وتتيدك  مومدة هثيوبيدا هدكا 
قددا سددلميا متالقددا بددالن ا  الددكي ،دى هلددى الموقددف عل البلددديل قددد تضاوضددا و،مضدديا اتضا

انتأامددات ل قددوق اعنسددال ارتمبددت مددل طددرف الدددولتيل المانيتيل.وعليدد   ينبغددي علددى 
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اللجنة اعفريقيدة ،ل توقدف النددر فدي المراسدالت الماروضدة ،مامأدا و،ل تتدرك المجدام 
 ل.للجنة اعرثيرية اعثيوبية للشماوى لتسيير القضايا المطرو ة في المراسلتي

 
مدل الميثداق  17-11والمراسالت الماروضة  اليا ،مام اللجنة اعفريقيدة مندمدة بدالمواد  .71

اعفريقددي. وهندداك نددو  نيددر مددل المراسددالت الميتلضددة تمامددا عددل المراسددالت المندمددة 
مل الميثاق اعفريقي. و  تنش ، مام الميثاق اعفريقدي والنددام الددايلي 17-47بالمواد 

لدى ت ويدم مراسدالت ليسدت بديل دوم هلدى مراسدالت بديل دوم. على ،ي هجدراو يرمدي ه
والمبادر  بمراسلة بيل دوم تتالا بالممارسة الطوعيدة لدأراد  السديد  لدولدة طدرف فدي 
الميثدداق اعفريقددي: وهددو قدددرار   يممددل اتيدداك  سددوى مدددل قبددم الدددوم  طبقددا للميثددداق 

توصددلت اللجنددة اعفريقيددة اعفريقدي. وانطالقددا مددل مال ددات الدددولتيل المدددعى عليأمدا  
هلى النتيجة التي مضادها ،ل هثيوبيا وهرثيريا   ترغبال في تقدديم مراسدلة بديل الددوم ،مدام 
اللجنة. ومل جأة ،يرى  فإنأما تريال بأل المراسدلة المقدمدة ضددهما ،مدام اللجندة يجدع 

مالومدة  رفضأا على ،ساس ،نأمدا تريدال بدأل اللجندة اعرثيريدة اعثيوبيدة للشدماوى ،مثدر
لتسيير المسائم المطرو ة في هك  المراسالت. و  يممل للجنة اعفريقيدة و  ينبغدي لأدا 

  هجراو متالا بدالندر فدي المراسدالت 14-47،ل تندر في المراسالت بناو على المواد 

 بيل الدوم.

 
هلى ،ي  د يممل اعتبار المسائم المشمولة بالمراسالت هي مشدمولة مدكلك باتضداق السدلم 

  وياصددة نليددة دراسددة 2111ديسددمبر  12يل  مددومتي هثيوبيددا وهرثيريددا  الموقددع فددي بدد

شددماوى اعفددراد فددي ه دددى الدددولتيل ،و فددي الدولددة اعيددرى والتددي يممددل ،ل ي ددتع علددى 
 ((.8 1مواطنتأم  الماد  

 
تتالا القضايا المطرو ة مل قبم الشامييل ،مام اللجندة بانتأامدات  قدوق اعنسدال والتدي  .71

أامات ع مام الميثاق اعفريقي مدل طدرف  مدومتي هثيوبيدا وهرثيريدا يدالم فتدر  هي انت
 الن ا  اعرثيري اعثيوبي.

( مدل اتضداق السدلم بديل الددولتيل المددعى عليأمدا لجندة للشدماوى وت ددد 1 1تنشع الماد   .72
 ( مل اتضاق السلم على:1 1عأدتأا  تنش الماد  

 
  الددددولتال الطرفدددال بماالجدددة مشدددمم التدددأثير   طبقدددا لالتضددداق اعطدددار  الدددكي تلتددد م فيددد

ا جتماعي ا قتصادي السدلبي لل مدة علدى المددنييل  وياصدة التدأثير علدى اعشدياش 
الكيل طردوا  ينبغي هنشاو لجنة م ايد  للشماوى. تتمثم مأمة اللجنة في ،يك قرار  عدل 

واعضدرار واليسدائر  طريا ت ميم ل  طابع تنضيكي  بالنسبة لمم الطلبات المتالقة بالضقدد
التي ، دثتأا  مومة ضد ال مومة اعيرى و مواطنو دولة ضدد  مومدة الدولدة اعيدرى  
  بما في كلك اعشياش الطبيايول والمانويول ( ،و الو دات التاباة للدولة اعيدرى ،و 

 المراقبة مل طرفأا والتي:
،و با تضدداق  ددوم تتالددا بددالن ا  الماددالع فددي ا تضاقاعطددار  وبميضيددات تطبيقدد    .،

 توقيف ا عتداوات.
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تترتدع عدل انتأامددات القدانول الددولي اعنسدداني  بمدا فدي كلددك مااهددات جنيددف  .ع
 ،و عل انتأاماتللقانول الدولي. 1949لسنة 

 
( مدل 8  1نلية الندر فدي الشدماوى المقدمدة مدل طدرف هثيوبيدا وهرثيريدا مندمدة بالمداد   .73

 اتضاق السلم الكي ينش على:

 
،ل تقدددم الشددماوى للجنددة مددل قبددم مددم طددرف   باسددم  اليدداش ونيابددة عددل ( ينبغددي 8 

مواطني   بما في كلك اعشياش الطبيايول والمانويول. مم الشدماوى الماروضدة علدى 
اللجنة يجع ،ل تقدم يالم السنة التي تلي التاريخ الضالي لأكا ا تضاق  باستثناو الشدماوى 

  ،و الماروضدة ،مددام  16ثنائيدا  طبقدا للضقدر  المقدمدة ،مدام نليدة  دم ،يدرى متضددا عليأدا 

منبر نير قبدم ديدوم هدكا ا تضداق  يد  التنضيدك. وينبغدي ،ل تمدول اللجندة المنتددى المنبدر 
،و المقدمدة طبقدا للضقدر   1الو يد الكي يممل ،ل يبل في الشماوى الموصوفة فدي الضقدر  

،ل تمدول قدد عرضدت مل هك  الماد  . ومم شموى ،يرى مدل هدكا الندو  التدي يممدل  9

 لمل ليس في الوقت الم دد ستلغى  طبقا للقانون  الدولي.
 

فددي هجاباتأددا عددل التوضددي ات المطلوبددة مددل طددرف اللجنددة اعفريقيددة  ،رسددلت ال مومددة  .74
 2و  1اعثيوبيددة الوثددائا المتالقددة بجلسددات ا سددتما  التددي ندمتأددا لجنددة الشددماوى فددي 

  تسددداولت لجندددة الشدددماوى عدددل طبيادددة . ويدددالم جلسدددات ا سدددتما  هدددك2111جويليدددة 

 الشماوى التي تقدمت بأا  مومتا هثيوبيا وهرثيريا ،مامأا.

 
 
 
 
 
  

 
يددالم ا سددتما   ادعددت  مومددة هرثيريددا بأنأددا سددتقدم شددماوى عددل انتأامددات  قدددوق  .71

المددواطنيل اعرثيددرييل وج،و المددواطنيل اعثيددوبييل مددل ،صددوم هثنيددة هرثيريددة  و،ل هددك  
لك   تى في وقت السلم  انتأامات ل قوق اعنسدال. وتدديم الشدماوى الشماوى تشمم مك

اعتقام المدنييل مل دول م اممة بسبع  انتمدائأم لمندمدات سياسدية ،و بسدبع هثنيدتأم ،و 
،صولأم الوطنية. وقد صر ت  مومة هرثيريا بأنأا ستقدم مكلك شماوى باسدم ،شدياش 

 ،ساس: مل جنسية هرثيرية وج،و مل اصم وطني هرثيري على

 ال ج  غير القانوني للمدنييل في الم تشدات دول م اممة و  اتأام رسمي 

 .التاكيع والمااملة الجسدية القاسية لأ  و اعفراد 

  التسريح التاسضي والطرد مدل مندا م المدراو و جد  ممتلمدات اعشدياش مدل
 ،صوم هرثيرية والكيل  ي الول في هثيوبيا.
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جنة الشماوى بأل مادم المااهددات المتالقدة بالقدانول اعنسداني .تصر  مومة هثيوبيا ،مام ل76

الدددولي وب قددوق اعنسددال تجبددر الدددوم التددي ترتمددع انتأامددات علددى هصددالح اعسدداو  التددي 
، دثتأا للدولة الض ية لصالح اعشياش. لمل هدك  اعدوات   تنشدع عمومدا  قوقدا غيدر 

مااهددات   بأددف الب دت عددل شيصدية ياصدة للشدياش لددى ال مومدات التددي تنتأدك ال
تاويضات ،و غيرها. وتدعي هثيوبيا بأن    يوجد ،ي سدبع يمندع الددوم مدل هنشداو مسدار  
عل طريا اتضاقية دوليدة  لأدك  ال قدوق الياصدة ،مدام منبدر دولدي  ممدا  ددل عدل طريدا 
ا المااهدددات اعقليميددة ل قددوق اعنسددال. وبندداو علددى اتضدداق ديسددمبر  اتضقددت هثيوبيددا وهرثيريدد
علددى ،ل تيددتش اللجنددة للبددل فددي ادعدداوات الضقددد واعضددرار واليسددائر الممبددد  بسددبع 
انتأامات القانول اعنساني الددولي وا نتأامدات اعيدرى للقدانول الددولي المتالقدة بدالن ا . 
وعي   فإل اتضاق ديسمبر قد ،نشأ مسارا دوليا للسماح للفراد بتقديم ا تجاجات عل طريا 

 يتالا بالضقد واليسار  واعضرار  المترتبة عل هك  ا نتأامات للقانول. موماتأا في ما 
 
وبالندر  دعاوات ال مومات واعفراد   فإل لجنة الشماوى ترى بدأل ايتصاصدأا طبقدا  .77

( يغطي نوعيل ،ساسييل مل الدتدلم. ويممدل للطدراف ،ل تقددم شدماوى تقليديدة 1 1للماد  

 ولية الدولة بالندر للضرر الم دل للدولدة الشدامية. بيل الدوم بناو على مبادئ قانول مس
ويممل ،ل تتضمل هك  الشماوى الشماوى مل الضرر الم دل للدولة بضام اعضرار التدي 

رقا للقدانول الددولي. لمدل للطدراف هممانيدة تقدديم شدماوى مواطنيأدا \تصيع مواطنيأا ية
ة مضتو ددة للمقدداربتيل علددى (.  واللجندد1 1مددأيوك  فرديددا  وهددكا يندددرج فددي هطددار المدداد  

 السواو ،و للمقاربتيل ماا  طالما ،ن  ليس هناك تاويا م دوج لنضس الضرر.

 
 
 
 
 
 
وتقدر اللجنة اعفريقية بأن   باد مناقشات ا ستما   بأل القضايا المطرو دة ،مامأدا هدي  .78

 ددا ت ماالجددة مددل قبددم اتضدداق السددلم لمنأددا سددتاالع ، سددل مددل طددرف لجنددة الشددماوى. 
  Interightsم اللجندة اعفريقيدة  تبادا لدكلك  بأند  يممدل للشدياش الدكيل تتصدرف وت م

ل سابأم ،ل يقدموا شدماواهم للجندة الشدماوى عدل طريدا الددولتيل المددعى عليأمدا. وقدد 
عبر  مومة هثيوبيا عل دعمأا  تضاق السلم ماتضاق ،نشأ نليدات دوليدة يممند  عدل طريقأدا 

  الكيل تضدرروا ول قدت بأدم يسدائر و،ضدرار ناتجدة عدل ،ل يتابع شماوا  باسم مواطني
   72انتأامدددات للقدددانول الددددولي اعنسددداني وللقدددوانيل الدوليدددة اعيدددرى    انددددر الضقدددر  

السابقة (.  بينما ،شارت  مومدة هرثيريدا مدل جأتأدا بأنأدا سدتقدم شدماوى ضدد انتأامدات 
عثيددوبييل مددل ،صددوم هثنيددة ال قددوق اعنسددانية للمددواطنيل اعرثيددرييل وج،و المددواطنيل ا

 ،عال  (. 71هرثيرية    اندر الضقر  

 
 
 ( من الميثاق اإلفريقي7) 65مالءمة المادة  
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( اللجنددة اعفريقيددة مددل الندددر فددي ال ددا ت التددي تددم الضصددم فيأددا مددل 7 16تمنددع المدداد   .79

و طددرف الدددوم طبقددا لمبددادئ ميثدداق اعمددم المت ددد  ،و ميثدداق مندمددة الو ددد  اعفريقيددة ،
 ع مام الميثاق اعفريقي.

 
  أمغبا مكونغو/ الكامرون 63/31بالمراسلة وي يم الشامي اللجنة على قرارها المتالا  .81
 supra ) والتي ت مد فيأا بأل الوساطة عل طريا الأيئات السياسدية ما ت داد اعوروبدي

 Interights( مل الميثاق اعفريقي . وعلي  تصر 7 16  تطبا وال الة هك  على الماد  
 بأل هكا القوم ينطبا مكلك على اعجأ   السياسية لمندمة الو د  اعفريقية.

 
ولجنة الشماوى المنشأ  بواسدطة اتضداق سدلم   يممنأدا ،ل تاتبدر مجأدا  سياسدي لمندمدة  .81

الو د  اعفريقية  بدم هدي جأدا  ، ددل طبقدا  تضداق السدلم الدكي هدو مجبدر   بنداو علدى 
 لى تطبيا قواعد القانول الدوليو  يممن  ،ل يتيك قرارات        (  ع13 1، مام الماد  

  ex aequo et bono وبالضام  فقد قررت لجنة الشماوى بأن  بمارفتأا للدلدة  يجدع . )
للجندة  4عليأا ،ل تطبا قواعد تثبت ،و تنضي اعفاام الماترا عليأا   اندر القدراررقم 

نددة اعفريقيددة   فللجنددة الشددماوى القدددر  علددى الشددماوى (. وبالنتيجددة  وعلددى عمددس اللج
ماالجةالقضددايا الماقددد  ممواطنددة اعفددراد  ومبلددغ التاددويا الواجددع من أددولمل يمددنح  
بددالندر لالنتأامددات المت ملددة. وهنددا تممددل الصدداوبة التددي واجأددت اللجنددة اعفريقيددة فددي 

ل قددوق   يددل   دددت اللجنددة انتأامددا( supra أمغبووا مكونغووو لووويس/ الكموورونقضددية 
مصر ة في قرارهدا   بأنأدا غيدر قدادر  علدى ت ديدد المبلدغ و،ل  تواصم ممونغا  لمنأا 

 ال صة ينبغي ،ل ت دد بناو على التشريع الساري المضاوم في المامرول .
 
 
 
تصرح اللجندة بأنأدا نيجيريا   جConstitutional Rights Project  56/31في المراسلة . 82

نليددة   كات طددابع تقددديري ... غيددر قددانوني  ،و ،نأددا   ليسددت   تاتمددد علددى سدديرور  ،و 
مجبر  على اتياك قرار  سع المبادئ القانونية   لتستباد قبوم مراسلة بناو علدى المداد  

( مددل الميثدداق اعفريقددي. وتقددوم اللجنددة بأندد  بالتأميددد ليسددت ال الددة باعتبددار لجنددة 7 16
ضداق السدلم الدكي يدنش علدى ،نأدا مجبدر  ( مل ات13 1الشماوى  مما هو مبيل في الماد  

.    ex equo et bonoعلى تطبيا قواعد القانول الدولي و  يممل اتياك قرارات          

 (.7 16،سضم هك  اعجأ   المنصوش عليأا في الماد   الشماوى وهكا يضع لجنة
 
ي ومل جأدة ،يدرى  يممدل للشدامي ،ل يتدكر  بدأل لجندة الشدماوى ليسدت م هلدة للبدل فد .83

(مل ا تضاق    ،مام منبر نيدر قبدم تداريخ ديدوم 8 1الشماوى التي قدمت   طبقا للماد  
و  99ج233بددال المراسددلتيل  Interightsهددكا ا تضدداق  يدد  التنضيددك  . ويممددل ،ل تتمسددك 

  سنة قبم ديوم ا تضاق  ي  التنضيدك 1999قد قدمتا للجنة اعفريقية في ،متوبر  99ج234
 .2111ديسمبر  12ل في 
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واللجنددة اعفريقيددة بددالرغم مددل ،ندد  بإممانأددا ا سددتمرار فددي ماالجددة القضددايا المطرو ددة  .84
عليأا  فإنأا ترى بأن    ندرا للتاقيدات التي يممل يمثلأا هدكا اعمدر  ممدا تمدت اعشدار  

مل القرار ال الي  وبأدف ضمال  صوم اعفراد الكيل تقددم باسدمأم  79هلي  في الضقر  

قوقأم  فإل اللجنة تضضم بأل تاالع لجنة الشماوى القضايا المطرو ة فدي الشامي على  
 المراسالت المقدمة ،مام اللجنة اعفريقية.

 
ومل النا ية المبدئية  فإل ال م المالئم للشدماوى المقدمدة ،مدام لجندة الشدماوى ينبغدي ،ل  .81

وم المقبولة فدي يمول تاويضا نقديا. لمل  ياود لأا مكلك ،مر تقديم ،نوا  ،يرى مل ال ل
هطددار الممارسددة الدوليددة. ومددل الم تمددم ،ل تتوصددم اللجنددة  تيدداك قددرار لمارفددة مددا هكا 
 مانت الدوم المدعى عليأا قد انتأمت فاال  قوق اعفراد  الكيل تتصرف لصال أم  

     Interights  أمغبا مكونغو لويس/الكامرون . لمل   ومما هو ال ام في قضية supra)  
الم مد ،ل اللجنة ستضطر لمنح تاويضات ويممنأا ،ل تضطر هلدى رفدع هدك  القضدية  مل     

 ،مام لجنة الشماوى  وفي هك  المر لة  ومل الم مد ،ل تمول القضية قد تقادمت.
 
ولأددك  اعسددباع  تددرى اللجنددة بددأل القضددايا المطرو ددة ،مددام اللجنددة اعفريقيددة ينبغددي ،ل  .86

وم المدددعى عليأددا   و هكا لددم تددالع هددك  القضددايا تطدرح ،مددام لجنددة الشددماوشمل طددرف الددد
 ملية   يكمر الشامول بأل لأم ال ا في ،ل يطلبوا مل اللجنة هعاد  فتح المراسلة.

 
وبوصولأا للقرار المشار هلي  ،عدال   فدإل اللجندة   تدرى ضدرور   تيداك قدرار فدي مدا  .87

م يدد ثر قددرار ييدش موضددو  المراسددلة. ومددل جأدة ،يددرى  فددإل مسددألة مارفدة مددا هكا لدد
 نأائي مل  يل الموضو  في مسار السلم بيل الدولتيل في  اجة عيالئأا عناية ياصة.  
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